
P A R T E A  I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Anul 179 (XXIII) — Nr. 709 Vineri, 7 octombrie 2011

S U M A R

Nr. Pagina

LEGI ȘI DECRETE

166. — Lege pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr. 1/2011 .................................... 2

729. — Decret privind promulgarea Legii pentru

modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr. 1/2011.................................................................... 2

�

167. — Lege pentru aderarea României la Acordul dintre

Confederația Elvețiană și Republica Austria privind

înființarea și funcționarea la Viena a Centrului

Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație 

(ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993 ................ 3

Acord între Confederația Elvețiană și Republica Austria

privind înființarea și funcționarea la Viena a Centrului

Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație 

(ICMPD) din 1 iunie 1993 .......................................... 3–5

730. — Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea

României la Acordul dintre Confederația Elvețiană și

Republica Austria privind înființarea și funcționarea la

Viena a Centrului Internațional pentru Dezvoltarea

Politicilor de Migrație (ICMPD), semnat la Viena la 

1 iunie 1993................................................................ 5

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

905. — Hotărâre pentru modificarea și completarea unor

anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind

atestarea domeniului public al județului Vâlcea,

precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din 

județul Vâlcea ............................................................ 6–28

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE 

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

5.514. — Ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului

și sportului privind aprobarea Regulamentului de

organizare și funcționare a Colegiului Consultativ 

pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare .................... 28–32



L E G I  Ș I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

pentru modificarea și completarea 

Legii educației naționale nr. 1/2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, se modifică și se

completează după cum urmează:

1. La articolul 247, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d

1

), cu

următorul cuprins:

„d

1

) în învățământul vocațional: profesor corepetitor;”.

2. La articolul 247, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) în învățământul special și în comisiile de expertiză complexă: profesor

itinerant și de sprijin, profesor educator, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog

școlar, profesor-logoped, psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de

psihodiagnoză și kinetoterapeut — se normează câte un post la fiecare

grupă/clasă; profesor, profesor de educație specială și profesor preparator

nevăzător;”.

3. La articolul 250, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

„h) pentru funcția de corepetitor — absolvirea unui liceu de specialitate;”.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
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PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREȘEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 5 octombrie 2011.

Nr. 166.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea

Legii educației naționale nr. 1/2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii

educației naționale nr. 1/2011 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 4 octombrie 2011.

Nr. 729.

�
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

pentru aderarea României la Acordul dintre Confederația Elvețiană și Republica Austria 

privind înființarea și funcționarea la Viena a Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor 

de Migrație (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — România aderă la Acordul dintre Confederația

Elvețiană și Republica Austria privind înființarea și funcționarea

la Viena a Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor

de Migrație (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993.

Art. 2. — (1) Se aprobă plata contribuției financiare a

României la bugetul ICMPD.

(2) Contravaloarea în lei a contribuției financiare a României,

prevăzută la alin. (1), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul

Ministerului Administrației și Internelor.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREȘEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 5 octombrie 2011.

Nr. 167.

A C O R D

1)

între Confederația Elvețiană și Republica Austria privind înființarea și funcționarea la Viena 

a Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD) din 1 iunie 1993

așa cum a fost completat prin Acordul dintre Confederația Elvețiană, Republica Austria și Republica Ungară 

privind modificarea și prelungirea Acordului semnat referitor la înființarea și funcționarea ICMPD din 27 martie 1996 

și prin Acordul dintre Confederația Elvețiană, Republica Austria și Republica Ungară privind modificarea Acordului de înființare 

și funcționare a ICMPD din 26 aprilie 1996, precum și prin Acordul privind cea de-a treia modificare a Acordului 

privind înființarea și funcționarea ICMPD din 25 iunie 2003 dintre Confederația Elvețiană, Republica Austria, Republica Ungară,

Republica Slovenia, Republica Cehă, Regatul Suediei, Republica Bulgaria, Republica Croația și Republica Polonă.

ARTICOLUL 1

Obiectivele acordului*)

În ultimii ani s-a înregistrat o creștere a fluxurilor neregulate

de populații care se deplasează pe direcția sud-nord, orientate

într-o și mai mare măsură înspre obținerea azilului, acestea fiind

accentuate de fluxurile recent apărute, ce se deplasează pe

direcția est-vest. Deși absolut necesare, măsurile naționale de

control la intrarea în țară nu sunt suficiente pentru a menține

dimensiunea și alcătuirea acestor fluxuri migratorii la nivele care

să corespundă dorințelor părților. Astfel, trebuie acordată

prioritate elaborării și implementării unor strategii pe termen lung

pentru gestionarea fenomenului migrator. Astfel de strategii au

ca scop facilitarea avertizărilor timpurii, combaterea cauzelor

inițiale, armonizarea măsurilor de control la intrarea în țară și

coordonarea politicilor pentru străini, azilanți și refugiați.

Acordul vizează promovarea cooperării internaționale în

domeniul politicilor de migrație, precum și a celor mai relevante

studii în aceste domenii.

ARTICOLUL 2

Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație

(1) Părțile contractante înființează Centrul Internațional

pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD), cu sediul la

Viena, ca organizație internațională. ICMPD va analiza fluxurile

migratorii prezente și potențiale către țările europene de primire,

va urmări și va analiza situația din principalele țări de origine a

migranților și va elabora măsuri pentru o recunoaștere și un

control îmbunătățit al mișcărilor migratorii.

(2) Organizația internațională mai sus menționată are

personalitate juridică.

1)

Traducere.

*) Acordul de modificare din 2003 include în preambul un text care oferă o interpretare a art. 1 și care este atașat ca anexă.
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(3) Personalitatea juridică, privilegiile și imunitățile ICMPD în

Republica Austria vor fi reglementate de către Republica Austria.

ARTICOLUL 3

Grupul director responsabil cu elaborarea politicilor

Reprezentanți ai părților contractante alcătuiesc un grup

director responsabil cu elaborarea politicilor. Fiecare parte

contractantă este reprezentată în acest grup director cu un loc.

Președinția Grupului director este deținută prin rotație de

către fiecare parte contractantă.

Grupul director se întâlnește ori de câte ori este nevoie, dar

de cel puțin 3 ori pe an.

ARTICOLUL 4

Atribuții ale Grupului director responsabil cu elaborarea

politicilor

Grupul director:

— exercită supervizarea generală a ICMPD;

— desemnează directorul ICMPD;

— aprobă raportul anual al directorului ICMPD;

— aprobă și finanțează bugetul anual ordinar al ICMPD;

— aprobă contul anual al ICMPD;

— aprobă programul de lucru al ICMPD;

— aprobă programul de conferințe al ICMPD;

— aprobă acordurile ICMPD;

— aprobă proiectele propuse de sau către ICMPD;

— sprijină ICMPD în contactele sale politice;

— ia cunoștință de rapoartele de progres ale ICMPD;

— consiliază directorul ICMPD în probleme importante;

— numește membrii Organismului consultativ;

— consiliază și decide cu privire la acceptarea altor părți.

ARTICOLUL 5

Directorul ICMPD

Directorul ICMPD lucrează îndeaproape cu organizații

internaționale și naționale și cu instituții active în domeniul

politicilor privind migrația. La solicitarea organizațiilor

internaționale, își poate asuma sarcini, conferințe, mecanisme și

procese, precum procesele Viena, Berlin și Budapesta și alte

foruri relevante. Urmărește politicile naționale în domeniul

migrației și practicile țărilor industrializate și ale altor țări

relevante, precum și cercetările din acest domeniu și menține o

bază documentară pe aceste subiecte. Analizează politici și

tendințe și dezvoltă strategii necesare pentru soluționarea

problemelor relevante.

Platforma strategică adoptată în cadrul „consultărilor

informale” formează o bază importantă pentru activitatea sa. În

acest sens acordă o atenție deosebită problematicii capacității

de primire a părților, din punctul de vedere al aspectelor

demografice, economice, sociale, politice, culturale și ecologice.

Mai mult, directorul ICMPD monitorizează și dezvoltă eforturile

existente ce vizează combaterea cauzelor migrației în vederea

exercitării unui mai mare control asupra mișcărilor migratorii. În

cele din urmă, directorul ICMPD elaborează propuneri pentru

armonizarea la nivel internațional a practicilor și politicilor în

domeniul migrației.

Directorul ICMPD răspunde direct Grupului director

responsabil cu elaborarea politicilor. El recrutează și

supraveghează personalul pentru care au fost alocate fonduri.

Atribuțiile directorului ICMPD sunt reglementate în detaliu într-un

document separat de sarcini.

ARTICOLUL 6

Utilizarea serviciilor ICMPD

Părțile contractante sunt învestite cu dreptul de a utiliza

nelimitat orice rezultate ale activităților ICMPD în scopuri proprii

legate de elaborarea politicilor lor în domeniul migrației, precum

și în eforturile acestora circumscrise politicii internaționale

privind migrația.

În măsura în care consideră oportun, acestea pot pune

rezultatele la dispoziția instituțiilor interesate.

În limitele capacității disponibile, serviciile ICMPD sunt la

dispoziția părților contractante.

ARTICOLUL 7

Finanțarea ICMPD

Părțile contractante își asumă întreaga responsabilitate

financiară pentru cheltuielile regulate ale ICMPD.

În fiecare an, Grupul director primește din partea directorului

ICMPD un proiect de buget pentru anul următor, care acoperă

cheltuielile de personal, transport, locație, administrare,

reprezentare și alte costuri. Grupul director aprobă bugetul și

decide cu privire la repartizarea costurilor între părțile

contractante. Este de preferat ca aceste costuri să fie repartizate

între ele în părți egale.

ICMPD poate accepta granturi de proiect, contribuții

voluntare, donații și alte cadouri.

Modificări ale planurilor bugetare, inclusiv orice creștere

necesară a contribuțiilor părților contractante, necesită

aprobarea Grupului director.

ARTICOLUL 8

Participarea altor părți și organizații internaționale

Grupul director poate invita state sau organizații

internaționale să devină părți la prezentul acord.

O condiție pentru acceptarea altor părți la prezentul acord o

constituie încrederea reciprocă și interesele comune.

ARTICOLUL 9

Organismul consultativ

Directorul ICMPD este sprijinit de un organism consultativ,

care poate fi alcătuit din personalități din domeniile politicii și

științei și din diferite țări și organizații internaționale. Organismul

consultativ nu poate da instrucțiuni directorului ICMPD. Acesta

poate totuși să propună proiecte și să ajute la obținerea

fondurilor.

ARTICOLUL 10

Sediul și administrarea ICMPD

Republica Austria se obligă să faciliteze, în măsura

posibilului, funcționarea și activitățile ICMPD și ale personalului

acestuia pentru implementarea prezentului acord.



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 709/7.X.2011

5

ARTICOLUL 11

Denunțarea acordului

Fiecare parte contractantă poate renunța la calitatea sa de

membru printr-o notificare prealabilă de 3 luni.

ARTICOLUL 12

Intrarea în vigoare

Prezentul acord intră în vigoare și va produce efecte

retroactiv de la data de 1 mai 1993.

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru aderarea României 

la Acordul dintre Confederația Elvețiană și Republica Austria

privind înființarea și funcționarea la Viena a Centrului

Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație

(ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aderarea României la Acordul

dintre Confederația Elvețiană și Republica Austria privind înființarea și funcționarea

la Viena a Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație

(ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993, și se dispune publicarea acestei legi în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 4 octombrie 2011.

Nr. 730

Viena, 1 iunie 1993

Pentru Confederația Elvețiană:                                (semnat)

Pentru Republica Austria:                                        (semnat)

ANEXĂ

Semnatarii Acordului de modificare din 2003 au adoptat în

preambulul acestuia următoarea clarificare referitoare la

mandatul ICMPD:

„Apreciind măsurile și acțiunile întreprinse de ICMPD

— pentru a contribui la dezvoltarea soluțiilor inovative,

comprehensive și armonizate la nivel internațional pentru

provocările reprezentate de migrație în cadrul principiilor juridice

acceptate la nivel internațional;

— pentru a identifica și dezvolta în continuare cele mai bune

practici și standarde în vederea îmbunătățirii eficienței și

eficacității gestionării de către state a fenomenului migrației;

— pentru a îmbunătăți și facilita cooperarea regională și

internațională în domeniul politicii de migrație și

managementului migrației, inclusiv contactele și dialogul între

țările de origine, de tranzit și de destinație;

— pentru a promova și dezvolta strategii pentru a combate

și a reduce migrația ilegală, contrabanda și traficul cu ființe

umane;

— pentru a facilita crearea de sisteme sustenabile și

comprehensive pentru migrația regulată; și

— pentru a facilita schimbul de informații cu privire la date

relevante privind migrația, inclusiv informații privind țările de

origine.”



H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001

privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, 

orașelor și comunelor din județul Vâlcea

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea

publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind

atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 și 281 bis din

25 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se

modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al orașului Horezu”, la secțiunea I

„Bunuri imobile”, după poziția nr. 405 se introduc 14 noi

poziții, pozițiile nr. 406—419, potrivit anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al comunei Bujoreni”, secțiunea I

„Bunuri imobile” se modifică și se completează după cum

urmează:

a) — la poziția nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum agricol”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice:

L = 1,07 km, l = 5,5 m, pământ; Adresa: comuna Bujoreni, satul

Malu Vârtop, punctul Săliște; Vecini: E — DN7 și Rebeca

Alexandru, V — Straut Ion”, coloana 5 va avea următorul

cuprins: „1999”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins:

„Valoarea de inventar: 10.850 lei”;

— la poziția nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum agricol”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice:

L = 1,1 km, l = 6 m, pământ; Adresa: comuna Bujoreni, satul

Olteni, punctul Chingii; Vecini: V — DN7 și Cârstoiu Dragoș

Gigel, N — Gara Bujoreni, S — SCDP Vâlcea”, coloana 5 va

avea următorul cuprins: „1999”, iar coloana 6 va avea următorul

cuprins: „Valoarea de inventar: 11.154 lei”;

— la poziția nr. 58, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum agricol”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice:

L = 1,24 km, l = 5,5 m, pământ; Adresa: comuna Bujoreni, sat

Malu Vârtop, punctul Vârteje; Vecini: E — DN7 și Stănescu

Nicolae, V — DC 164 și Ionescu Mihai”, coloana 5 va avea

următorul cuprins: „1999”, iar coloana 6 va avea următorul

cuprins: „Valoarea de inventar: 12.574 lei”;

b) după poziția nr. 148 se introduc 5 noi poziții, pozițiile

nr. 149—153, potrivit anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al comunei Costești”, secțiunea I „Bunuri

imobile” se modifică după cum urmează:

a) se abrogă pozițiile nr. 272, 278 și 302;

b) — la poziția nr. 1, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Tehnice: teren lot școlar, S = 13.173 mp, intravilan; adresa:

comuna Costești, satul Văratici; Vecini: N — DC Mlăci, S —

Stănescu Gheorghe, Lăpădat Grigore și Roșu Petre, E — DC

Mlăci, V — Roșu Petre”, iar coloana 6 va avea următorul

cuprins: „4.347 lei”;

— la poziția nr. 167, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Tehnice: L = 1.510 m, l = 4 m, asfaltată; Descript: intravilan,

șanțuri marginale de pământ; Adresa: comuna Costești, satul

Costești; Vecini: DN 67 — Centrul Civic”, iar coloana 6 va avea

următorul cuprins: „182.350 lei”.

4. La anexa nr. 25 „Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al comunei Crețeni”, secțiunea I „Bunuri

imobile” se modifică după cum urmează:

— la poziția nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum de exploatație agricolă Tutuveia”, iar coloana 4 va avea

următorul cuprins: „Tehnice: L = 3,5 km, intravilan = 300 m, l =

5 m; Descript: pietruit 100 m, șanțuri marginale = 200 m; Adresa:

comuna Crețeni, str. Streminoasa; Vecini: 67 B”;

— la poziția nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum de exploatație agricolă La Foanta”, iar coloana 4 va avea

următorul cuprins: „Tehnice: L = 3 km, din pământ; Descript:

șanțuri marginale, l = 5 m, extravilan; Adresa: Izvoru, comuna

Crețeni”;

— la poziția nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum de exploatație agricolă La General”, iar coloana 4 va avea

următorul cuprins: „Tehnice: L = 1,5 km, din care intravilan

300 m; Descript: l = 5 m, 2.500 m pietruit și 500 m șanțuri;

Adresa: str. Streminoasa, comuna Crețeni”;

— la poziția nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum de exploatație agricolă Salea”, iar coloana 4 va avea

următorul cuprins: „Tehnice: L = 4 km, intravilan = 2 km;

Descript: l = 5 m, pietruit 1 km, șanțuri 4 km; Adresa: comuna

Crețeni”;

— la poziția nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum de exploatație agricolă Dealul Dosului”, iar coloana 4 va

avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 1.000 m, din pământ, fără

șanțuri, l = 5 m; Adresa: comuna Crețeni; Vecini: drum sătesc”;

— la poziția nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum de exploatație agricolă Zisu”, iar coloana 4 va avea

următorul cuprins: „Tehnice: L = 2,5 km, din care intravilan 100 m,

l = 5 m; Adresa: comuna Crețeni, str. Nemoiu”.

5. La anexa nr. 26 ,,Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al comunei Dăești”, secțiunea I „Bunuri

imobile” se modifică și se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziția nr. 24; 

b) la poziția nr. 33, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Tehnice: L = 262 m, l = 4 m; Descript: pământ, intravilan, fără

șanțuri; Adresa: comuna Dăești, satul Fedeleșoiu; Vecini: de la

drumul vicinal Bosa la drumul agricol de exploatație Zăcătoare;

c) după poziția nr. 134 se introduc 29 de noi poziții, pozițiile

nr. 135—163, potrivit anexei nr. 3.

6. La anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al comunei Dănicei”, secțiunea I „Bunuri

imobile” se modifică după cum urmează:

— la poziția nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum de acces agricol Cireșu—Dealu Caselor”, coloana 4 va

avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 4.565 m, l = 5 m, pământ,

lat. pământ = 4.565 m, indic.= 0; Adresa: comuna Dănicei;

vecini: terenuri agricole”, coloana 6 va avea următorul cuprins:

„352.353”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul

public al comunei Dănicei, potrivit Hotărârii Consiliului local

nr. 16 din 15 aprilie 2010”.



7. La anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al comunei Galicea”, la secțiunea I

„Bunuri imobile”, după poziția nr. 113 se introduc 12 noi

poziții, pozițiile nr. 114—125, potrivit anexei nr. 4.

8. La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al comunei Gușoeni”, secțiunea I

„Bunuri imobile” se modifică și se completează după cum

urmează:

a) se abrogă pozițiile nr. 78, 79 și 83;

b) după poziția nr. 97 se introduc 13 noi poziții, pozițiile

nr. 98—110, potrivit anexei nr. 5.

9. La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al comunei Ionești”, la secțiunea I

„Bunuri imobile”, după poziția nr. 157 se introduc două noi

poziții, pozițiile nr. 158 și 159, potrivit anexei nr. 6.

10. La anexa nr. 43 „Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al comunei Lungești”, la secțiunea I

„Bunuri imobile”, după poziția nr. 284 se introduc 40 de noi

poziții, pozițiile nr. 285—324, potrivit anexei nr. 7.

11. La anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al comunei Malaia”, secțiunea I „Bunuri

imobile” se modifică după cum urmează:

— la poziția nr. 54, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Tehnice: L = 4.000 m, l = 4 m, S = 16.800 mp; Descript: drum

comunal — pietruit; Adresa: satul Ciunget, comuna Malaia,

județul Vâlcea, de la intersecția DJ 701 D până la km 4 intravilan

satul Ciunget”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „Valoare

de inventar: 10.818 lei”, iar coloana 7 va avea următorul cuprins:

„Domeniul public al comunei Malaia, potrivit Hotărârii Consiliului

local nr. 35 din 30 iunie 2009”.

12. La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al comunei Milcoiu”, secțiunea I „Bunuri

imobile” se modifică și se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozițiile nr. 111—122; 

b) — la poziția nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Strada Releului”;

— la poziția nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Strada Dealul Negru”;

— la poziția nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Strada Iepurești”;

— la poziția nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Strada Dealul Viilor”;

— la poziția nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Strada Bisericii”;

— la poziția nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Strada Comencii”;

— la poziția nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Strada Bârzănești”;

— la poziția nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Strada Mușatinilor”;

— la poziția nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Strada La Costăchești”;

— la poziția nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Strada Salcâmilor”;

— la poziția nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Strada Vâgani”;

— la poziția nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Strada Teilor”;

— la poziția nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Strada Glameii”;

— la poziția nr. 67, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Strada Puțului”;

— la poziția nr. 72, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Strada Florilor”;

— la poziția nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Strada Fagului”;

— la poziția nr. 80, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Strada Dealul Bălcești”;

— la poziția nr. 86, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum forestier La Poenelu”;

— la poziția nr. 126, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Tehnice: L = 1 km, l = 5,5 m; Descript: pietruit, fără șanțuri,

intravilan, fără indicatoare; Adresa: comuna Milcoiu, satul

Căzănești; Vecini: N — satul Ciutești, E — Pârâul Sasca Mare,

S — DN 7, V — proprietăți private”;

c) după poziția nr. 128 se introduc două noi poziții,

pozițiile nr. 129 și 130, potrivit anexei nr. 8.

13. La anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al comunei Muereasca”, secțiunea I

„Bunuri imobile” se modifică și se completează după cum

urmează:

a) se abrogă pozițiile nr. 56—58; 

b) după poziția nr. 130 se introduc 25 de noi poziții, pozițiile

nr. 131—155, potrivit anexei nr. 9.

14. La anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al comunei Nicolae Bălcescu”, secțiunea I

„Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

— la poziția nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Teren aferent Dispensar uman Predești”, iar coloana 4 va avea

următorul cuprins: „Tehnice: S = 2.916 mp; Adresa: Nicolae

Bălcescu, satul Predești; Vecini: N — teren proprietari, S — DJ,

E — Rizescu, V — drum acces”;

— la poziția nr. 113, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum de acces la terenuri agricole”, iar coloana 4 va avea

următorul cuprins: „Tehnice: Drum sătesc, lățime = 6 m, balast,

fără șanțuri; Descript: intravilan 1.000 m, extravilan 1.580 m;

Adresa: satul Mângureni, punctul La Sandu, comuna Nicolae

Bălcescu; Vecini: N — drum Izbășești, S — drum Rotărăști—

Comanca, E — proprietăți particulare, V — proprietăți

particulare”;

— la poziția nr. 153, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum de acces la terenuri agricole”, iar coloana 4 va avea

următorul cuprins: „Tehnice: Drum sătesc, lățime 4 m, fără

șanțuri, nebalastat; Descript: intravilan 225, extravilan 2.000 m;

Adresa: satul Tufani, punctul Valea Mare, comuna Nicolae

Bălcescu; Vecini: N — drum Timoc Cocoru, S — drum Tufani,

E — proprietăți particulare, V — proprietăți particulare”;

— la poziția nr. 211, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum de acces la terenuri agricole”;

— la poziția nr. 212, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum de acces la terenuri agricole”;

— la poziția nr. 271, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum de acces la terenuri agricole”;

— la poziția nr. 272, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum de acces la terenuri agricole”, iar coloana 4 va avea

următorul cuprins: „Tehnice: drum sătesc, lățime 4 m, balast,

fără șanțuri; Descript: extravilan 1.635 m; Adresa: satul Pleșoiu,

punctul spre Cremenari; Vecini: N, S — izlaz, E — drumul La

Crănguș, V — drumul Cremenari”;

— la poziția nr. 278, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum de acces la terenuri agricole”.

15. La anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al comunei Popești”, secțiunea I „Bunuri

imobile” se modifică și se completează după cum urmează:

a) la poziția nr. 37, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Tehnice: L = 751 m, l = 4 m, parțial beton, Descript: fără

indicatoare, fără zonă siguranță; Adresa: satul Popești, comuna

Popești”;

b) după poziția nr. 126 se introduc 23 de noi poziții, pozițiile

nr. 127—149, potrivit anexei nr. 10.

16. La anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al comunei Roești”, secțiunea I „Bunuri

imobile” se modifică și se completează după cum urmează:

a) — la poziția nr. 178, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum agricol colateral”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Tehnice: L = 2 km, l = 5 m, extravilan; Descript: infrastructură
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pământ; Adresa: satul Cuieni-Băjenari, comuna Roești; Vecini:

de la podul Cernișoara (N. Mătulescu) la Biserica Băjenari”;

— la poziția nr. 259, coloana 6 va avea următorul cuprins:

„2.160.154,64”;

b) după poziția nr. 269 se introduc 3 noi poziții, pozițiile

nr. 270—272, potrivit anexei nr. 11.

17. La anexa nr. 72 „Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al comunei Stoenești”, secțiunea I

„Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

— la poziția nr. 139, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„Drum tarla”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice:

L = 964 m, l = 5,50 m, pământ; Adresa: comuna Stoenești,

str. Neghinești; Vecini: Mitrea N. Constantin, Cosma”;

— la poziția nr. 175, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Tehnice: L = 1.100 m, l = 5,50 m, pământ; Adresa: comuna

Stoenești, str. Dobriceni; Vecini: Dealul Cacovei—Coada

Delușelului”;

— la poziția nr. 177, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Tehnice: L = 1.060 m, l = 5,50 m, pământ; Adresa: comuna

Stoenești, str. Dobriceni; Vecini: Valea Rea—pădure”;

— la poziția nr. 184, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Tehnice: L = 1.078 m, l = 5,50 m, pământ; Adresa: comuna

Stoenești, str. Gruiu; Vecini: Deaconu P.—Popescu I.”;

— la poziția nr. 221, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Tehnice: L = 1.869 m, l = 5,50 m, pământ; Adresa: comuna

Stoenești, str. Mogoșești; Vecini: Banacu Ghe.—Culmea

Pietrari”.

18. La anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care aparțin

domeniului public al comunei Șirineasa”, la secțiunea I

„Bunuri imobile”, după poziția nr. 145 se introduc 14 noi

poziții, pozițiile nr. 146—159, potrivit anexei nr. 12.

Art. II. — Anexele nr. 1—12 fac parte integrantă din prezenta

hotărâre.
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Nr. 

crt.

Cod de

clasificare

Denumirea 

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii, 

sau, după caz, 

al dării în

folosință

Valoare de

inventar    

(lei)

Situația juridică 

actuală

1 2 3 4 5 6 7

406 Teren stație de

epurare

Tehnice: S = 1.000 mp    

Adresa: orașul Horezu, satul Romanii de Jos

Vecini: N — Istocescu Ion, S — Gheorghescu

Valeriana, E — drum, V — Gheorghescu Valeriana

2009 6.300,00 Domeniul public al

orașului Horezu,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 62/2009

407 1.3.7.1. Drum de acces la

stația de epurare

Tehnice: S = 780 mp, balast și pământ, 

L = 130 m, l = 6 m    

Adresa: orașul Horezu, satul Romanii de Jos

Descript: pleacă din strada Bivolărie, punct

terminus stația de epurare

2009 4.915,00 Domeniul public al

orașului Horezu,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 62/2009

408 Teren Tehnice: S = 913 mp    

Adresa: str. Alexandru Ioan Cuza nr. 12 B,

orașul Horezu    

Vecini: E, S — drum, N — S.C. ARDAVA — S.R.L.,

V — domeniul public local

1968 26.842,00 Domeniul public al

orașului Horezu,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 62/2009

409 Teren Tehnice: S = 2.316 mp

Adresa: str. Alexandru Ioan Cuza nr. 12 C, 

orașul Horezu    

Vecini: N — drum acces (domeniu public), 

S — domeniu privat orașul Horezu, 

E — S.C. TUREGAL — S.R.L., V — domeniul

public local

1968 68.090,00 Domeniul public al

orașului Horezu,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 62/2009

410 Teren Tehnice: S = 4.442 mp

Adresa: str. Alexandru Ioan Cuza nr. 12 D, 

orașul Horezu

Vecini: N — S.C. ARDAVA — S.R.L., 

S — pârâul Luncavăț, E — domeniul public local, 

V — domeniul privat local

1968 130.595,00 Domeniul public al

orașului Horezu,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 62/2009

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

București, 7 septembrie 2011.

Nr. 905.

ANEXA Nr. 1

C O M P L E T Ă R I  

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Horezu

Secțiunea I — Bunuri imobile
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1 2 3 4 5 6 7

411 1.3.7.1. Drum de acces Tehnice: S = 350 mp, balast și pământ, L = 70 m, 

l = 5 m

Descript: pleacă din str. Alexandru Ioan Cuza, punct

terminus domeniul public local

Adresa: orașul Horezu, str. Alexandru Ioan Cuza

2009 10.319,00 Domeniul public al

orașului Horezu,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 62/2009

412 Teren stație de

pompe

Tehnice: S = 5.542 mp

Adresa: orașul Horezu, punctul Sărsănoaia

Vecini: N — pârâul Luncavăț, S — drum vicinal, 

V — drum vicinal, E — pârâul Luncavăț

1968 162.935,00 Domeniul public al

orașului Horezu,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 62/2009

413 Teren stație de

epurare

Tehnice: S = 1.200 mp

Adresa: orașul Horezu, punctul Treapt

Vecini: N, S, E, V — izlazul Treapt

1996 50.400,00 Domeniul public al

orașului Horezu,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 62/2009

414 Teren rețele de

canalizare

Tehnice: S = 11.000 mp

Adresa: orașul Horezu, punctul Treapt

Vecini: N, S — izlazul Treapt, E — stație de

epurare, V — domeniul public local

1996 323.400,00 Domeniul public al

orașului Horezu,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 62/2009

415 Teren rețele de

apă

Tehnice: S = 2.500 mp

Adresa: orașul Horezu, punctul Treapt

Vecini: N, S, E, V — izlazul Treapt

1996 73.500,00 Domeniul public al

orașului Horezu,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 62/2009

416 Teren rețele de

canalizare

Tehnice: S = 7.200 mp

Adresa: orașul Horezu, punctul Treapt

Vecini: N — proprietăți private și izlaz comunal, 

S — izlazul Treapt, E — stație de epurare, 

V — pârâul Luncavăț

1996 302.400,00 Domeniul public al

orașului Horezu,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 62/2009

417 Teren rețele de

apă

Tehnice: S = 6.300 mp

Adresa: orașul Horezu, punctul Treapt

Vecini: N, S, E — izlazul Treapt, 

V — Str. Stadionului

1996 264.600,00 Domeniul public al

orașului Horezu,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 62/2009

418 Teren parc public Tehnice: S = 21.000 mp

Adresa: orașul Horezu, punctul Treapt

Vecini: N — pârâul Luncavăț, S — izlazul comunal,

E — drum comunal, V — izlaz comunal

1996 617.400,00 Domeniul public al

orașului Horezu,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 62/2009

419 1.3.7.1. Drum sătesc Plai

Tănăsești—forestier

Tehnice: L = 5.050 m, l = 10 m, extravilan

Descript: pământ

Adresa: stația de apă Olari, obștea orașului Horezu

(Măgură), orașul Horezu, satul Tănăsești

Vecini: S — stația de apă Olari, N — obștea

orașului Horezu (Măgură), E — proprietari

particulari, V — proprietari particulari

1935 63.000,00 Domeniul public al

orașului Horezu,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 80/2009
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ANEXA Nr. 2

C O M P L E T Ă R I  

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bujoreni

Secțiunea I — Bunuri imobile

Nr. 

crt.

Cod de

clasificare

Denumirea 

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii, 

sau, după caz, 

al dării în

folosință

Valoare de

inventar

(lei)

Situația juridică 

actuală

149 1.3.7.1 Drum agricol Tehnice: L = 1,23 km, l = 5,5 m, pământ

Adresa: comuna Bujoreni, satul Lunca (punctul

Peste Linie)

Vecini: V — DN 7 și Ghiocel Iulian, S — Tudor

Catalina

2010 12.472,00 Domeniul public al

comunei Bujoreni,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 17/2010

150 1.3.7.1 Drum agricol Tehnice: L =700 m, l = 5,5 m, pământ

Adresa: comuna Bujoreni, satul Lunca (punctul

Coasta Luncii)

Vecini: S, E — DN 7 și Popescu Lucian, N — Ciulei

Rodica

2010 7.098,00 Domeniul public al

comunei Bujoreni,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 17/2010

151 1.3.7.1 Drum agricol Tehnice: L = 700 m, l = 5,5 m, pământ

Adresa: comuna Bujoreni, satul Olteni (punctul

Torcator)

Vecini: E — DN 7 și Stroe Vasile, V — drum

forestier și Patru Gheorghe 

2010 7.089,00 Domeniul public al

comunei Bujoreni,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 17/2010

152 1.3.7.1 Drum agricol Tehnice: L = 480 m, l = 5 m, pământ

Adresa: comuna Bujoreni, satul Bogdănești (punctul

Borofia)

Vecini: N — DC 164 Bogdănești și Stan Gheorghe,

S — Călin Victorița

2010 4.867,00 Domeniul public al

comunei Bujoreni,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 17/2010

153 1.3.7.1 Drum agricol Tehnice: L = 390 m, l = 5 m, pământ

Adresa: comuna Bujoreni, satul Bogdănești (punctul

Lazului)

Vecini: S — DC 164 Bogdănești și Stoian Eduard, 

V — Luculescu Gheorghe

2010 3.955,00 Domeniul public al

comunei Bujoreni,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 17/2010

ANEXA Nr. 3

C O M P L E T Ă R I

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dăești

Secțiunea I — Bunuri imobile

Nr. 

crt.

Cod de

clasificare

Denumirea 

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii, 

sau, după caz, 

al dării în

folosință

Valoare de

inventar    

(lei)

Situația juridică 

actuală

1 2 3 4 5 6 7

135

.

1.3.7.1. Drumul agricol de

exploatație

Zăcătoare

Tehnice: L = 983 m, l = 5 m

Descript: pământ, extravilan, fără șanțuri

Adresa: comuna Dăești, satul Fedeleșoiu

Vecini: de la drumul de acces „La Pădurea

Zăcătoare și Fedeleșoiu” la DJ 703 F

1959 77.853,00 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

136

.

1.3.7.1. Drumul agricol de

exploatație cartofi

Tehnice: L = 443 m, l = 5 m

Descript: pământ, extravilan, fără șanțuri

Adresa: comuna Dăești, satul Sânbotin

Vecini: de la drumul forestier Trant la proprietatea

lui Bascoveanu Maria

1962 35.085,00 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

137

.

1.3.7.1. Drumul agricol de

exploatație lacuri

Tehnice: L = 1.859 m, l = 5 m

Descript: pământ, extravilan, fără șanțuri

Adresa: comuna Dăești, satul Sânbotin

Vecini: de la proprietatea moștenitorilor Miricioiu la

proprietatea lui Diaconu Virgil

1962 147.232,00 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010
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138

.

1.3.7.1. Drumul agricol de

exploatație Molan

Tehnice: L = 1.145 m, l = 5 m

Descript: pământ, extravilan, fără șanțuri

Adresa: comuna Dăești, satul Sânbotin

Vecini: de la proprietatea lui Nedelcu Floarea la

drumul agricol de exploatație lacuri

1960 90.684,00 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

139

.

1.3.7.1. Drumul agricol de

exploatație Gârdea

Tehnice: L = 1.230 m, l = 5 m

Descript: pământ, extravilan, fără șanțuri

Adresa: comuna Dăești, satul Dăești

Vecini: de la proprietatea lui Mincu Floarea 

la drumul agricol de exploatație Iaz

1958 97.416,00 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

140

.

1.3.7.1. Drumul agricol de

exploatație

Secături

Tehnice: L = 1.440 m, l = 5 m

Descript: pământ, extravilan, fără șanțuri

Adresa: comuna Dăești, satul Dăești

Vecini: de la proprietatea lui Marcu Stefan la drumul

agricol de exploatație Gârdea

1958 114.048,00 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

141

.

1.3.7.1. Drumul agricol de

exploatație Iaz

Tehnice: L = 1.534 m, l = 5 m

Descript: pământ, extravilan, fără șanțuri

Adresa: comuna Dăești, satul Băbuești

Vecini: de la proprietatea lui Trifu Ion la proprietatea

lui Simion Constantin

1958 6.136,00 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

142

.

1.3.7.1. Drumul agricol de

exploatație Dealul

Marichii

Tehnice: L = 1.202 m, l = 5 m

Descript: pământ, extravilan, fără șanțuri

Adresa: comuna Dăești, satul Dăești

Vecini: de la proprietatea lui Dumitrescu Ioana la

drumul vicinal „La Sub Dos”

1964 121.492,00 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

143

.

Torentul Valea

Popii

Tehnice: L = 1.355 m, l = 4 m

Descript: ape, intravilan și extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Fedeleșoiu

Vecini: de la proprietatea lui Boadă la râul Olt

1950 107.316,00 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

144

.

Spații de 

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație

Zăcătoare 

km 0+510 — 

km 0+525,5

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Fedeleșoiu

1959 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

145

.

Spații de 

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație cartofi 

km 0+414,5 — 

km 0+430

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Sânbotin

1962 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

146 Spații de 

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație lacuri 

km 0+407,5—

km 0+423

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Sânbotin

1962 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010
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147 Spații de 

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație lacuri 

km 0+934,5—

km 0+950

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Sânbotin

1962 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

148 Spații de

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație lacuri 

km 1+467—

km 1+482,5

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Sânbotin

1962 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

149 Spații de 

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație Molan 

km 0+277—

km 0+292,5

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Sânbotin

1960 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

150 Spații de 

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație Molan 

km 0+732—

km 0+747,5

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Sânbotin

1960 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

151 Spații de

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație Molan 

km 0+964,5—

km 0+980

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Sânbotin

1960 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

152 Spații de 

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație Gârdea 

km 0+190—

km 0+205,5

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Dăești

1958 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

153 Spații de 

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație Gârdea 

km 0+923—

km 0+938,5

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Dăești

1958 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010
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154 Spații de 

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație

Secături 

km 0+080—

km 0+095,5

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Dăești

1958 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

155 Spații de 

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație

Secături 

km 0+436,5—

km 0+452

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Dăești

1958 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

156 Spații de 

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație

Secături 

km 1+048,5—

km 1+064

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Dăești

1958 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

157 Spații de 

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație

Secături 

km 1+337—

km 1+352,5

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Dăești

1958 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

158 Spații de 

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație Iaz 

km 0+106,5—

km 0+122

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Băbuești

1958 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

159 Spații de 

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație Iaz 

km 0+147,5—

km 0+163

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Băbuești

1958 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

160 Spații de 

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație Iaz 

km 0+834,5—

km 0+850

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Băbuești

1958 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

161 Spații de 

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație Iaz 

km 1+226,5—

km 1+242

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Băbuești

1958 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010
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162 Spații de 

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație Dealul

Marichii

km 0+437,5—

km 0+453

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Dăești

1964 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

163 Spații de 

întâlnire —

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație Dealul

Marichii 

km 0+876,5—

km 0+892

Tehnice: L = 15,5 m, l = 2,75 m

Descript: pământ, extravilan

Adresa: comuna Dăești, satul Dăești

1964 84,40 Domeniul public al

comunei Dăești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 12/2010

ANEXA Nr. 4

C O M P L E T Ă R I

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Galicea

Secțiunea I — Bunuri imobile

Nr. 

crt.

Cod de

clasificare

Denumirea 

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii, 

sau, după caz, 

al dării în

folosință

Valoare de

inventar

(lei)

Situația juridică 

actuală

1 2 3 4 5 6 7

114 1.3.7 Drum de

exploatare agricolă

D.e.1

Tehnice: L = 1.530 m, l = 6,00 m

Descript: pleacă din DJ 677 F și ajunge în DJ 678

Adresa: comuna Galicea

Vecini: N, S, E, V — tarlaua Ostroveni

1991 7.650,00 Domeniul public al

comunei Galicea,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 18/2009

115 1.3.7 Drum de

exploatare agricolă

D.e.2

Tehnice: L = 1.340 m, l = 6,00 m

Descript: pleacă din De.1 și ajunge la tarlaua

Ostroveni

Adresa: comuna Galicea

Vecini: N, S, E, V — tarlaua Ostroveni

1991 6.700,00 Domeniul public al

comunei Galicea,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 18/2009

116 1.3.7 Drum de

exploatare agricolă

D.e.3

Tehnice: L = 1.160 m, l = 6,00 m

Descript: pleacă din De.2 și ajunge la tarlaua

Ostroveni

Adresa: comuna Galicea

Vecini: N, S, E, V — tarlaua Ostroveni

1991 5.800,00 Domeniul public al

comunei Galicea,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 18/2009

117 1.3.7 Drum de

exploatare agricolă

D.e.4

Tehnice: L = 1.000 m, l = 6,00 m

Descript: pleacă din DJ 677 F și ajunge la tarlaua

D.e.3

Adresa: comuna Galicea

Vecini: N, S, E, V — tarlaua Ostroveni

1991 5.000,00 Domeniul public al

comunei Galicea,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 18/2009

118 1.3.7 Drum de

exploatare agricolă

D.e.5

Tehnice: L = 750 m, l = 6,00 m

Descript: pleacă din De.3 și ajunge la tarlaua

Ostroveni

Adresa: comuna Galicea

Vecini: N, S, E, V — tarlaua Ostroveni

1991 3.750,00 Domeniul public al

comunei Galicea,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 18/2009

119 1.3.7 Drum de

exploatare agricolă

D.e.6

Tehnice: L =  890 m, l = 6,00 m

Descript: pleacă din D.S. Școala Teiu (M. Of. poz.

106) și ajunge la D.S. Lăculeanu (M. Of. poz. 94)

Adresa: comuna Galicea

Vecini: N, S, E, V — tarlaua Teiu

1991 4.450,00 Domeniul public al

comunei Galicea,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 18/2009
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120 1.3.7 Drum de

exploatare agricolă

D.e.7

Tehnice: L = 480 m, l = 6,00 m

Descript: pleacă din D.S. Școala Teiu (M. Of.

poz. 106) și ajunge la tarlaua Teiu

Adresa: comuna Galicea

Vecini: N, S, E, V — tarlaua Teiu

1991 2.400,00 Domeniul public al

comunei Galicea,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 18/2009

121 1.3.7 Drum de

exploatare agricolă

D.e.8

Tehnice: L = 970 m, l = 6,00 m

Descript: pleacă din D.e.9 și ajunge la tarlaua Teiu

Adresa: comuna Galicea

Vecini: N, S, E, V — tarlaua Teiu

1991 4.850,00 Domeniul public al

comunei Galicea,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 18/2009

122 1.3.7 Drum de

exploatare agricolă

D.e.9

Tehnice: L = 2.000 m, l = 6,00 m

Descript: pleacă din D.S. Biserica Teiu (M. Of. 

poz. 95) și ajunge la tarlaua Teiu

Adresa: comuna Galicea

Vecini: N, S, E, V — tarlaua Teiu

1991 10.000,00 Domeniul public al

comunei Galicea,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 18/2009

123 1.3.7 Drum de

exploatare agricolă

D.e.10

Tehnice: L = 1.570 m, l = 6,00 m

Descript: pleacă din DJ 678 H și ajunge la DJ 678 H

Adresa: comuna Galicea

Vecini: N, S, E, V — tarlaua Dealul Galicei

1991 7.850,00 Domeniul public al

comunei Galicea,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 18/2009

124 1.3.7 Drum de

exploatare agricolă

D.e.11

Tehnice: L = 900 m, l = 6,00 m

Descript: pleacă din D.L. Dealul Mare (M. Of. 

poz. 38) și ajunge la tarlaua Dealu Mare

Adresa: comuna Galicea

Vecini: N, S, E, V — tarlaua Dealu Mare

1991 4.500,00 Domeniul public al

comunei Galicea,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 18/2009

125 1.3.7 Drum de

exploatare agricolă

D.e.12

Tehnice: L = 400 m, l = 6,00 m

Descript: pleacă din D.e.11 și ajunge la tarlaua

Dealu Mare

Adresa: comuna Galicea

Vecini: N, S, E, V — tarlaua Dealu Mare

1991 2.000,00 Domeniul public al

comunei Galicea,

potrivit Hotărârii

Consiliului local

nr. 18/2009

ANEXA Nr. 5

C O M P L E T Ă R I

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gușoeni

Secțiunea I — Bunuri imobile

Nr. 

crt.

Cod de

clasificare

Denumirea 

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii, 

sau, după caz, 

al dării în

folosință

Valoare de

inventar 

(lei)

Situația juridică 

actuală

1 2 3 4 5 6 7

98 Teren pășune

Proiect integrat

pentru alimentare

cu apă

Tehnice: S = 80.000 mp

Adresa: comuna Gușoeni

Vecini: S = 4.000 mp, N — teren izlaz, S — teren

izlaz, E — teren izlaz, V — drum exploatare, 

S= 76.000 mp, N — teren izlaz, rest proprietate, 

S — teren izlaz, V — teren izlaz, rest proprietate

2008/2009 5.600,00 Domeniul public al

comunei Gușoeni,

potrivit Hotărârii

Consiliului local

nr. 61/2009

99 Teren pășune

Proiect integrat

pentru alimentare

cu apă

Tehnice: S = 4.000 mp

Adresa: comuna Gușoeni

Vecini: N — teren izlaz, S — teren izlaz, E — 

DN 67B, V — teren izlaz

2008 28,00 Domeniul public al

comunei Gușoeni,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 61/2009

100 Teren pășune

Proiect integrat

Tehnice: S = 4.000 mp

Adresa: comuna Gușoeni, satul Spârleni

Vecini: N — teren izlaz, S — Proteasa Ion, E — 

DN 67B, V — apa Gușoianca

2008 28,00 Domeniul public al

comunei Gușoeni,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 61/2009
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101 Teren pășune

Proiect integrat

pentru stație de

epurare

Tehnice: S = 1.222 mp

Adresa: comuna Gușoeni, satul Măgureni

Vecini: N — drum sătesc, S — apă Gușoianca, E —

Mocanu Florin, rest proprietate, V — apă

Gușoianca

2009 1.222,00 Domeniul public al

comunei Gușoeni,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 61/2009

102 1.6.2. Clădire Școala cu

clasele I—VIII

Gușoeni, satul

Spârleni

Tehnice: S = 594,32 mp, P + E

Descript: fundație beton, zidărie cărămidă, planșeu

lemn, acoperiș tablă

Adresa: comuna Gușoeni, satul Spârleni

Vecini: N, S, E, V — teren curte

1972 483.482,00 Domeniul public al

comunei Gușoeni,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 61/2009

103 1.6.2. Clădire Școala cu

clasele I—IV Dealu

Mare, satul Dealu

Mare

Tehnice: Suprafața construită = 84 mp, P

Descript: fundație beton, zidărie cărămidă, planșeu

lemn, acoperiș tablă

Adresa: comuna Gușoeni, satul Dealu Mare

Vecini: N, S, E, V — teren curte

1935 5.630,00 Domeniul public al

comunei Gușoeni,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 61/2009

104 1.6.2. Clădire Școală cu

clasele I—IV

Burdălești, satul

Burdălești

Tehnice: Suprafața construită = 99,80 mp, P

Descript: fundație beton, zidărie lemn, planșeu

lemn, acoperiș tablă

Adresa: comuna Gușoeni, satul Burdălești

Vecini: N, S, E, V — teren curte

1935 16.645,00 Domeniul public al

comunei Gușoeni,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 61/2009

105 1.6.2. Clădire Școală cu

clasele I—IV

Gușoianca, satul

Gușoianca

Tehnice: Suprafața construită = 152 mp, P

Descript: fundație beton, zidărie lemn, planșeu

lemn, acoperiș tablă

Adresa: comuna Gușoeni, satul Gușoianca

Vecini: N, S, E, V — teren curte

1960 97.912,00 Domeniul public al

comunei Gușoeni,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 61/2009

106 1.6.2. Anexă Cămin

Cultural

Gușoianca, satul

Gușoianca

Tehnice: Suprafața construită = 79,20 mp, P

Descript: fundație beton, zidărie lemn, planșeu

lemn, acoperiș tablă

Adresa: comuna Gușoeni, satul Gușoianca

Vecini: N — cămin cultural, teren curte, S, E, V —

teren curte

1975 46.744,00 Domeniul public al

comunei Gușoeni,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 61/2009

107 Teren curte Școala

cu clasele I—VIII

Gușoeni, satul

Spârleni

Tehnice: S = 6.868 mp

Adresa: comuna Gușoeni, satul Spârleni

Vecini: N — Dîrlea Constantin, S — moștenitor

Stocheci Gheorghe și S.C. MACOMNIC — S.R.L.

Drăgășani, E — DN 67B, V — moștenitor Stocheci

Gheorghe

1972 1.717,00 Domeniul public al

comunei Gușoeni,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 61/2009

108 Teren curte Școala

cu clasele I—IV

Dealu Mare, satul

Dealu Mare

Tehnice: S = 756 mp

Adresa: comuna Gușoeni, satul Dealu Mare

Vecini: N — Voicu Stelică, S — DC 86, E — Voicu

Stelică, V — drum comunal

1935 189,00 Domeniul public al

comunei Gușoeni,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 61/2009

109 Teren curte Școala

cu clasele I—IV

Burdălești, satul

Burdălești

Tehnice: S = 2.111 mp

Adresa: comuna Gușoeni, satul Burdălești

Vecini: N — Crișu Mihai, S — drum tarla, E — teren

Tunaru Luca, V — DC 85

1935 528,00 Domeniul public al

comunei Gușoeni,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 61/2009

110 Teren curte Școala

cu clasele I—IV

Gușoianca, satul

Gușoianca

Tehnice: S = 2.146 mp

Adresa: comuna Gușoeni, satul Gușoianca

Vecini: N — moștenitor Enache Vasile, S — drum

acces, E — apa Povarna, V — DC 85

1960 537,00 Domeniul public al

comunei Gușoeni,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 61/2009



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 709/7.X.2011

17

 ANEXA Nr. 6

C O M P L E T Ă R I

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ionești

Secțiunea I — Bunuri imobile

Nr. 

crt.

Cod de

clasificare

Denumirea 

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii, 

sau, după caz, 

al dării în

folosință

Valoare de

inventar

(lei)

Situația juridică 

actuală

1 2 3 4 5 6 7

158 Teren aferent

clădirii „Centru

îngrijire copii tip

After School”

Tehnice: S= 163 mp, categoria de folosință curți—

construcții   Adresa: satul Dealu Mare, comuna

Ionești

Vecini: E — CFR și Mihalache Ion, S — Ghiță

Constantin, V — zona DN 64, N — Mihalache Ion

2003 9.670,00 Domeniul public al

comunei Ionești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local

nr. 41/2009

159 1.6.4. Clădire „Centru

îngrijire copii tip

After School”

Tehnice: Suprafața construită = 86 mp, fundație din

beton, zidită din cărămidă, acoperită cu țiglă

Adresa: satul Dealu Mare, comuna Ionești

2003 17.794,00 Domeniul public al

comunei Ionești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local

nr. 41/2009

ANEXA Nr. 7

C O M P L E T Ă R I

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lungești

Secțiunea I – Bunuri imobile

Nr. 

crt.

Cod de

clasificare

Denumirea 

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii, 

sau, după caz, 

al dării în

folosință

Valoare de

inventar    

(lei)

Situația juridică 

actuală

1 2 3 4 5 6 7

285 Teren aferent parc Tehnice: S= 8.594 mp

Adresa: comuna Lungești

Vecini: N — teren dispensar veterinar, domeniul

public, teren școală, V — teren sport, Vinalcool

2009 30.079,00 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 32/2009

286 1.3.7.3 Ulița Dealul

Mamulețu (satul

Fumureni)

Tehnice: L= 300 m, l= 8,5 m

Adresa: satul Fumureni, comuna Lungești

Vecini: N —Olaru Ion, S — Vlădășel Marin, E — 

DC 54, V — izlaz comunal

2009 8.925,00 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 32/2009

287 1.3.7.3 Ulița Izvorul

Tămăduirii (satul

Gănțulei)

Tehnice: L= 400 m, l= 4 m

Adresa: satul Gănțulei, comuna Lungești

Vecini: N —Biserica, S — Gegau Florin, E —

Izvorul Tămăduirii, V — DC

2009 5.600,00 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 32/2009

288 Teren aferent

Izvorul Tămăduirii

Tehnice: S= 400 mp

Adresa: satul Gănțulei, comuna Lungești

Vecini: N, S, E, V — pășune proprietari teren

2009 1.400,00 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local

nr. 32/2009

289 1.3.7.3 Ulița Izlaz (satul

Gănțulei)

Tehnice: L= 232,50 m, l = 10 m

Adresa: satul Gănțulei, comuna Lungești

Vecini: N — Stoica Romeo, S — Tudor In, E — ulița

Panti 2, V — pădure

2009 8.137,50 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local

nr. 32/2009

290 1.3.7.3 Ulița Panti 2 (satul

Gănțulei)

Tehnice: L= 56 m, l= 6 m

Adresa: satul Gănțulei, comuna Lungești

Vecini: N — izlaz comunal, S — ulița Panti, E —

proprietari teren intravilan, V — Stoica Romeo

2009 1.176,00 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 32/2009
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291 1.3.7.3 Ulița Mat (Dos)

satul Lungești

Tehnice: L= 150 m, l= 6 m

Adresa: comuna Lungești

Vecini: N — teren aferent clădirii Mat, S —

proprietari teren agricol, E — drum agricol, V —

Ulița Mat

2009 3.150,00 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 32/2009

292 Teren aferent

stației de epurare

Tehnice: S= 1.000 mp

Adresa: satul Stănești-Lunca, comuna Lungești

Vecini: N —Lixandra Ilie, S — rest proprietate, E —

drum, V — Lixandra Mihai

2009 3.500,00 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 32/2009

293 1.3.7.3 Ulița Panti- Satul

Gănțulei

Tehnice: L= 495 m, l= 6 metri, fără șanțuri, din

pământ   Adresa: satul Gănțulei, comuna Lungești

Vecini: N — Tudor Ion și izlaz comunal, S —

Gheorghe Mitel, E — izlaz comunal, V — DJ 677 D

2009 10.395,00 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 32/2009

294 Teren aferent

gospodăria apelor

și puțuri

Tehnice: S=31.812 mp

Adresa: comuna Lungești

Vecini: N, E — izlaz comunal, S — drum, V —

Gheorghița Marin, Drumea Natalia

2009 111.342,00 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 32/2009

295 1.3.7.3 Ulița Ferenț —

satul Stănești-

Lunca

Tehnice: L= 253 m, l=4 m, fără șanțuri, din pământ

Adresa: satul Stănești-Lunca, comuna Lungești

Vecini: N — Morcoase Ion, Popae Nicolae și DJ

677D, S — Surlea Mihai și pârâul Mamu, E —

Morcoase Ion și Papa Marin, V — Surlea Mihai

2009 13.319,00 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 32/2009

296 1.3.7.1 Drum agricol

Troița-Peret-

Gănțulei (prin

izlaz)

Tehnice: 15.655 mp, extravilan,

Lungime: 2.300 m, lățime: 6,8 m   Adresa: satul

Lungești, comuna Lungești

Vecini: N — proprietăți particulare, izlaz comunal și

intravilan țigani; S — proprietăți particulare, E —

Unitatea Militară Strejești, comuna Grădinari; V —

proprietăți particulare

2010 54.792,50 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local

nr. 10/2010

297 1.3.7.1 Drum agricol Troița

(din Dj 677 C) —

Strejești-Olt

Tehnice: 7.859 mp, extravilan

Lungime: 1.192,47 m, lățime: 6,5 m

Adresa: satul Lungești, comuna Lungești

Vecini: N — proprietăți particulare, S — proprietăți

particulare, E — comuna Grădinari, V — proprietăți

particulare

2010 27.506,50 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 10/2010

298 1.3.7.1 Drum agricol

Fabrica de

cărămidă

Tehnice: 2.769 mp, extravilan

Lungime: 402,47 m

lățime: 6,8 m

Adresa: satul Lungești, comuna Lungești

Vecini: N — drum județean DJ 677 C, S — comuna

Strejești, E și V — proprietăți particulare

2010 9.691,50 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 10/2010

299 1.3.7.1 Drum agricol

ramificație unitatea

militară

Tehnice: 5.138 mp, extravilan

Lungime: 750 m, lățime: 6,8 m

Adresa: satul Lungești, comuna Lungești

Vecini: N — Chesnoi Ion, proprietăți particulare, 

S — proprietăți particulare, E și V — drum agricol

2010 17.983,00 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 10/2010

300 1.3.7.1 Drum agricol

ramificație gară

Tehnice: 5.245 mp, extravilan

Lungime: 750 m, lățime: 7 m

Adresa: satul Lungești, comuna Lungești

Vecini: N — Popescu Petre, proprietăți particulare,

S — proprietăți particulare, E și V — drum agricol

2010 18.357,50 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 10/2010

301 1.3.7.1 Drum agricol

Dealul Mare

Tehnice: 9.624 mp, extravilan

Lungime: 1.400 m, Lățime: 6,9 m

Adresa: satul Lungești, comuna Lungești

Vecini: N — proprietăți particulare, S — drum

județean DJ 677 C, E și V — proprietăți particulare

2010 33.684,00 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 10/2010
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302 1.3.7.1 Drum agricol

Ramificație Tisa

Tehnice: 2.810 mp, extravilan

Lungime: 416,90 m, lățime: 6,7 m

Adresa: satul Lungești, comuna Lungești

Vecini: N — proprietăți particulare, S — proprietăți

particulare, E — pădurea Ocolului Silvic, V — drum

comunal

2010 9.835,00 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 10/2010

303 Teren centru

comună „a”

Tehnice: 360 mp, intravilan

Adresa: satul Lungești, comuna Lungești

Vecini: N — teren clădire CONSUMCOP, S — drum

județean DJ 677 C, V — teren Cămin Cultural

Lungești

2010 75,00 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

304 Teren centru

comună „b”

Tehnice: 515 mp, intravilan

Adresa: satul Lungești, comuna Lungești;

Vecini: N — teren AXM, S — teren clădire

CONSUMCOP, E — drum intrare AXM, V — teren

Cămin Cultural Lungești

2010 103,00 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

305 Teren aferent

Monumentului

Eroilor Lungești

Tehnice: 130 mp, intravilan

Adresa: satul Lungești, comuna Lungești;

Vecini: N — drum județean, E, S, V — teren Scoală

Lungești

2010 25,00 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

306 Monumentul

Eroilor Lungești

Tehnice: marmură albă, intravilan

Adresa: satul Lungești, comuna Lungești

2010 1.488,00 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

307 Teren aferent

fântânii noi

Lungești

Tehnice: 48 mp

Intravilan

Adresa: satul Lungești

Vecini: N — drum județean, E, S, V — teren Școală

Lungești

2010 12 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

308 Fântâna nouă

Lungești

Tehnice: beton

Intravilan

Adresa: satul Lungești

2010 1.913 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

309 Podeț fântână

nouă Lungești

Tehnice: L — 3 m; l — 1,4 m beton

Intravilan

Vecini: N — drum județean, S — teren fântână

nouă; E, V — domeniu public

Adresa: satul Lungești

2010 1.063 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

310 Stație auto

Gănțulei

Tehnice: L — 3 m, l — 1,6 m, material plastic și

bancă de lemn

Intravilan

Vecini: N, S — domeniul public, E — Neacșa Marin,

V — drum județean

Adresa: satul Gănțulei

2010 3.578 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

311 Stație auto

Șitoianu

Tehnice: L — 3 m, l — 1,6 m, material plastic și

bancă de lemn

Intravilan

Vecini: N — drum județean, S — Dumitrescu Ionel

Dali, E si V — domeniul public

Adresa: satul Lungești

2010 3.578 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

312 Stație auto

Răcoasa

Tehnice: L — 3,6 m, l — 2,7 m, lemn

Intravilan

Vecini: N și S — domeniul public, E — Islaz; V —

drum   

Adresa: satul Fumureni

2010 1.063 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010
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313 Stație auto Loturi Tehnice: L — 3,6 m, l — 2,7 m, lemn

Intravilan

Vecini: N și S — domeniul public, E — Bărbulescu

Florica; V — drum comunal

Adresa: satul Fumureni

2010 1.063 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

314 Stație auto centru

Fumureni

Tehnice: L — 5 m, l — 2,1 m, lemn

Intravilan

Vecini: N, S — domeniul public, E — domeniul

public, V — drum comunal

Adresa: satul Fumureni

2010 1.063 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

315 Stație auto

Dumbrava

Tehnice: L — 4,2 m, l — 3,2 m, lemn

Intravilan

Vecini: N și S — domeniul public; E — drum

comunal; V — Pomană Dumitru

Adresa: satul Dumbrava

2010 1.063 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

316 Teren centru

Fumureni „a”

Tehnice: 222 mp

Intravilan

Vecini: N — Bărbulescu Marian, S — drum, E —

teren aferent magazin, V - Pomană Dumitra

Adresa: satul Fumureni

2010 46 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

317 Teren centru

Fumureni „b”

Tehnice: 562 mp

Intravilan

Vecini: N — hududoi, S — drum, E — Mierliță

Elena, V — teren aferent magazin

Adresa: satul Fumureni

2010 116 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

318 Drum spre AXM Tehnice: L — 73 m, l — 8 m betonat

Intravilan

Vecini: N — teren AXM, S — drum județean; E —

Nuță Dumitru și CIA Lungești, V — domeniul public,

teren aferent magazin și teren aferent AXM

Adresa: satul Lungești

2010 10.630 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

319 Parcare Poliție

Lungești

Tehnice: L — 3 m, l — 2,5 m

Beton și bitum

Intravilan

Vecini: N — drum județean, S — post poliție, 

E și V — domeniul public

Adresa: satul Lungești

2010 213 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local

nr. 20/2010

320 Teren „Cazane

Gănțulei”

Tehnice: 835 mp

Intravilan

Vecini: D — drum, S — zonă inundabilă Mamu, 

E — drum, V — Constantinescu Ion

Adresa: satul Gănțulei

2010 170 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

321 Teren aferent

indicator intrare-

ieșire comună

Tehnice: 20 mp

Extravilan

Vecini: N și S — domeniul public, E — drum

județean, V — pădure stat

Adresa: satul Gănțulei

2010 4 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

322 Indicator intrare-

ieșire comună

Tehnice: 3,7 mp, beton și metal

Extravilan

Adresa: satul Gănțulei

2010 1 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

323 Colț Capul Dealului Tehnice: 300 mp, extravilan

Vecini: N — potecă, S — drum, E — drum, 

V — Săndulescu Paraschiva

Adresa: satul Stănești-Lunca

2010 62 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010
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324 Troiță Petet Tehnice: 40 mp, cărămidă

Extravilan

Vecini: N — canal desecare, S — drum, E și V

domeniul public

Adresa: satul Stănești-Lunca

2010 1.063 Domeniul public al

comunei Lungești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local

nr. 20/2010

ANEXA Nr. 8

C O M P L E T Ă R I  

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Milcoiu

Secțiunea I — Bunuri imobile

Nr. 

crt.

Cod de

clasificare

Denumirea 

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii, 

sau, după caz, 

al dării în

folosință

Valoare de

inventar    

(lei)

Situația juridică 

actuală

1 2 3 4 5 6 7

129 1.8.13 Sistem de

alimentare cu apă

Tehnice: puț, rezervoare, stația nr. 1, stația nr. 2,

aducțiune conductă din polietilenă, distribuție —

conductă din polietilenă, hidranți incendiu — 

11 buc., cișmele stradale — 15 buc., construcție

P+1 cu fundație beton armat

Vecini: N, S, E, V — proprietăți particulare,

domeniul public

Adresa: comuna Milcoiu

2004 1.744.462,36 Domeniul public al

comunei Milcoiu,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 9/2010

130 Teren pășune Tehnice: S = 5.500 mp

Descript: categoria de folosință-pășune comunală

Adresa: comuna Milcoiu

Vecini: N — DC 26, S, E — proprietăți private

(terenuri agricole), V — Pârâul Topolog

2010 44.000,00 Domeniul public al

comunei Milcoiu,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 20/2010

ANEXA Nr. 9

C O M P L E T Ă R I  

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Muereasca

Secțiunea I — Bunuri imobile

Nr. 

crt.

Cod de

clasificare

Denumirea 

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii, 

sau, după caz, 

al dării în

folosință

Valoare de

inventar    

(lei)

Situația juridică 

actuală

1 2 3 4 5 6 7

131 1.6.2. Centru After

School

Tehnice: Suprafața construită = 302,55 mp

Descript: fundație beton, zidărie cărămidă, acoperiș

țiglă

Adresa: comuna Muereasca

Vecini: DJ 658, Școala Muereasca și proprietar

Chiva Ion

2009 131.672,00 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 24/2009

132 Teren aferent

Centrului After

School

Tehnice: S = 951,81 mp

Descript: clădiri și curți-construcții

Adresa: comuna Muereasca

2009 11.421,00 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 24/2009

133 1.6.4. Local Primărie Tehnice: Suprafața construită = 296 mp

Descript: zidărie — blocuri ceramice, planșeu din

beton armat

Adresa: satul Muereasca, comuna Muereasca

Vecini: DJ 658 

2005 292.239,23 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009
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134 1.6.4. Magazin textil Tehnice: Suprafața construită = 75,44 mp

Descript: infrastructură cărămidă și piatră

Adresa: satul Muereasca, comuna Muereasca

Vecini: DJ 658

1952 5,00 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

135 1.6.3.2. Zid de piatră la

Centrul After

School

Tehnice: L = 20 m, H = 2 m

Descript: infrastructură din beton și piatră

Adresa: satul Muereasca, comuna Muereasca

Vecini: DJ 658

1966 0,10 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

136 1.6.3.2. Zid de sprijin la

Centrul After

School

Tehnice: L = 8 m, H = 4 m

Descript: infrastructură din beton și piatră

Adresa: satul Muereasca, comuna Muereasca

Vecini: DJ 658

1966 10,00 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

137 1.6.5. Centrală termică +

instalație

Tehnice: 65 kW, sediu primărie

Adresa: satul Muereasca, comuna Muereasca

Vecini: DJ 658

2005 22.889,35 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

138 1.3.17.2. Pod din beton Tehnice: L = 10 m, peste pârâul Muereasca

Descript: infrastructură din beton armat

Adresa: satul Șuta, comuna Muereasca

2008 579.785,31 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

139 1.3.17.2. Pod din beton Tehnice: L = 5 m, peste pârâul Bouleci

Descript: infrastructură din beton armat

Adresa: satul Șuta, comuna Muereasca

2008 289.892,65 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

140 1.3.7.4. Drum forestier Tehnice: L = 3.300 m, l = 4 m

Descript: infrastructură din pământ balastat, traseul

Grui-Pripoara

Adresa: satul Muereasca de Sus, comuna

Muereasca

2008 1.151.478,97 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

141 1.6.8. Monumentul

Eroilor

Tehnice: Suprafața construită = 63,36 mp

Descript: infrastructură din beton armat,

împrejmuire — gard din fier forjat

Adresa: satul Muereasca, comuna Muereasca

Vecini: DJ 658

2008 3.595,97 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

142 1.1.12. Coș de fum sediu

primărie

Tehnice: I = 12 m, forma = pătrat 50 x 50 cm

Descript: infrastructură din plăci schidel

Adresa: comuna Muereasca

2008 17.666,66 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

143 1.3.7.2. Balustradă

metalică

Tehnice: L= 22 m

Descript: extravilan, structură metalică

Adresa: comuna Muereasca

Vecini: drum sătesc Șuta

2008 5.236,00 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

144 1.3.7.2. Indicator intrare-

ieșire

Tehnice: l = 2 m, H = 4 m

Descript: intravilan, infrastructură metalică și

fundație din beton

Adresa: comuna Muereasca

Vecini: pârâul Plăvaia și DJ 658

2008 11.305,00 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

145 1.3.25. Stație auto

Varianta 1

Tehnice: L = 3,5 m, l = 1,3 m, H = 2,1 m, 6 bucăți

Descript: intravilan, structură metalică și acoperiș

din fibră policarbonat, fundație din beton

Adresa: comuna Muereasca

Vecini: DJ 658

2008 24.476,99 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009
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146 1.3.25. Stație auto

Varianta 2

Tehnice: L = 5,2 m, l = 1,5 m, H = 2,1 m

Descript: intravilan, structură metalică și acoperiș

din fibră policarbonat, fundație din beton

Adresa: satul Muereasca de Sus, comuna

Muereasca

Vecini: DJ 658

2008 6.925,96 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

147 1.3.25. Stație auto

Varianta 3

Tehnice: L = 4,2 m, l = 1,5 m, H = 2,1 m

Descript: intravilan, structură metalică și acoperiș

din fibră policarbonat, fundație din beton

Adresa: satul Andreești, comuna Muereasca

Vecini: DJ 658

2009 6.102,39 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

148 1.5.3. Magazie materiale Tehnice: Suprafața construită = 45 mp

Descript: fundație din beton și zidărie din cărămidă

BCA, acoperiș din tablă zincată, Școala Muereasca

Adresa: comuna Muereasca

Vecini: DJ 658

2007 51.588,86 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

149 1.6.2. Clădire grădiniță Tehnice: Suprafața construită = 132 mp

Descript: fundație din beton, zidărie din cărămidă,

acoperiș din tablă zincată

Adresa: satul Muereasca, comuna Muereasca

Vecini: DJ 658

2007 266.233,57 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

150 1.8.1. Puț forat Tehnice: Adâncime = 40 m

Descript: infrastructură din tuburi PVC, Grădinița

Muereasca

Adresa: satul Muereasca, comuna Muereasca

Vecini: DJ 658

2007 19.800,00 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

151 1.5.12. Magazie Școala

Muereasca de Sus

Tehnice: Suprafața construită = 29,75 mp

Descript: fundație din beton și zidărie din cărămidă

BCA, planșeu din beton, acoperiș din tablă zincată,

Școala Muereasca de Sus

Adresa: satul Muereasca de Sus, comuna

Muereasca

Vecini: DJ 658

2007 30.101,00 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

152 1.8.1. Alimentare cu apă

Școala Muereasca

de Sus

Tehnice: țeavă alimentare = 125 mp

Adresa: satul Muereasca de Sus, comuna

Muereasca

Vecini: DJ 658

2007 17.492,77 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

153 1.6.4. Clădire asistență

socială

Tehnice: S = 95 mp

Descript: fundație din beton armat, zidărie din

cărămidă și acoperiș cu țiglă

Adresa: satul Muereasca de Sus, comuna

Muereasca

Vecini: DJ 658

2007 72.390,39 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

154 Teren aferent

Grădiniței

Muereasca

Tehnice: S = 417,20 mp

Descript: intravilan

Adresa: satul Muereasca, comuna Muereasca

Vecini: DJ 658

2003 492,80 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009

155 Teren aferent

sediului primăriei

Tehnice: S = 895,16 mp, număr cadastral 266

Adresa: satul Muereasca, comuna Muereasca

Vecini: DJ 658

2005 1.100,00 Domeniul public al

comunei

Muereasca, potrivit

Hotărârii Consiliului

local nr. 38/2009
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Nr. 

crt.

Cod de

clasificare

Denumirea 

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii, 

sau, după caz, 

al dării în

folosință

Valoare de

inventar    

(lei)

Situația juridică 

actuală

1 2 3 4 5 6 7

127 1.3.7.2. Drum sătesc „La

Nică”

Tehnice: L = 348 m, l = 6 m, pietruit, șanțuri

Descript: fără indicatoare, fără zonă de siguranță

Adresa: satul Urși, comuna Popești

1975 73.080,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 53/2009

128 1.3.7.2. Drum sătesc „La

Dică”

Tehnice: L = 407 m, l = 5 m, pietruit, șanțuri

Descript: fără indicatoare, fără zonă de siguranță

Adresa: satul Urși, comuna Popești

1975 85.470,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 53/2009

129 1.3.7.2. Drum sătesc „La

Popa Preda”

Tehnice: L = 612 m, l = 4 m, pietruit, șanțuri

Descript: fără indicatoare, fără zonă de siguranță

Adresa: satul Urși, comuna Popești

1975 128.520,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 53/2009

130 1.3.7.2. Drum sătesc „La

Altar”

Tehnice: L = 692 m, l = 4 m, parțial pietruit, șanțuri

Descript: fără indicatoare, fără zonă de siguranță

Adresa: satul Urși, comuna Popești

1975 145.320,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 53/2009

131 1.3.7.2. Drum sătesc „La

Cazacu”

Tehnice: L = 390 m, l = 5 m, pietruit, șanțuri

Descript: fără indicatoare, fără zonă de siguranță

Adresa: satul Urși, comuna Popești

1975 81.900,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 53/2009

132 1.3.7.2. Drum sătesc „La

Grădinița Veche”

Tehnice: L = 267 m, l = 6 m, pietruit, șanțuri

Descript: fără indicatoare, fără zonă de siguranță

Adresa: satul Urși, comuna Popești

1975 56.070,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 53/2009

133 1.3.7.2. Drum sătesc

„Drumul Socetului”

Tehnice: L = 268 m, l = 4 m, pământ

Descript: fără indicatoare, fără zonă de siguranță

Adresa: satul Urși, comuna Popești

1975 56.280,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 53/2009

134 1.3.7.2. Drum sătesc

„Coasta Ivanii”

Tehnice: L = 90 m, l = 4 m, pietruit

Descript: fără indicatoare, fără zonă de siguranță

Adresa: satul Urși, comuna Popești

1975 18.900,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local

nr. 53/2009

135 1.3.7.2. Drum sătesc „La

Valea lui Anghel”

Tehnice: L = 345 m, l = 4 m, pietruit, șanțuri

Descript: fără indicatoare, fără zonă de siguranță

Adresa: satul Urși, comuna Popești

1975 72.450,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 53/2009

136 1.3.7.2. Drum sătesc „La

Meianu”

Tehnice: L = 340 m, l = 4 m, pietruit

Descript: fără indicatoare, fără zonă de siguranță

Adresa: satul Urși, comuna Popești

1975 71.400,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 53/2009
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137 1.3.7.2. Drum sătesc „La

Grigore Barbu”

Tehnice: L = 177 m, l = 4 m, pietruit

Descript: fără indicatoare, fără zonă de siguranță

Adresa: satul Urși, comuna Popești

1975 37.170,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 53/2009

138 1.3.7.2. Drum sătesc „La

Bătoaia”

Tehnice: L = 880 m, l = 5 m, pietruit, șanțuri 

pe o lungime de 350 m

Descript: fără indicatoare, fără zonă de siguranță

Adresa: satul Urși, comuna Popești

1975 73.500,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 53/2009

139 1.3.7.2. Drum sătesc „La

Ghițoi”

Tehnice: L = 100 m, l = 4 m, pietruit

Descript: fără indicatoare, fără zonă de siguranță

Adresa: satul Popești, comuna Popești

1975 21.000,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local

nr. 53/2009

140 1.3.7.2. Drum sătesc „La

Centru-Zăvoi”

Tehnice: L = 154 m, l = 5 m, betonat

Descript: fără indicatoare, fără zonă de siguranță

Adresa: satul Popești, comuna Popești

1975 31.500,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 53/2009

141 1.3.7.2. Drum sătesc „La

Bușa”

Tehnice: L = 215 m, l = 4 m, pietruit parțial

Descript: fără indicatoare, fără zonă de siguranță

Adresa: satul Popești, comuna Popești

1975 45.150,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 53/2009

142 1.3.7.2. Drum sătesc „La

Cântar Gară”

Tehnice: L = 990 m, l = 6 m, betonat, șanțuri

Descript: fără indicatoare, fără zonă de siguranță

Adresa: satul Popești, comuna Popești

1975 207.900,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 53/2009

143 1.3.7.2. Drum sătesc „La

Lăzărești”

Tehnice: L = 500 m, l = 4 m, pământ

Descript: fără indicatoare, fără zonă de siguranță

Adresa: satul Popești, comuna Popești

1975 105.000,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local

nr. 53/2009

144 1.3.7.2. Drum sătesc „La

Centru peste apă”

Tehnice: L = 100 m, l = 3 m, pământ

Descript: fără indicatoare, fără zonă de siguranță

Adresa: satul Popești, comuna Popești

1975 21.000,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 53/2009

145 Punte „La Centru” Tehnice: L = 30 m, l = 1,5 m

Descript: din lemn, așezată pe piloni din beton 

și cu susținere pe cablu

Adresa: satul Popești, comuna Popești

2005 6.300,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 53/2009

146 Teren „La Begu” Tehnice: S = 917

Adresa: satul Popești, comuna Popești

Vecini: N — Șerban Andrei, S — Georgescu

Constantin, E — DN 65C, V — Râul Luncavăț,

având numărul cadastral 35105

2009 5.000,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 59/2009

147 Teren „La Pod” Tehnice: S = 415 mp

Adresa; satul Popești, comuna Popești

Vecini: N — Georgescu Elena, S — Râul Luncavăț,

V — DN, având numărul cadastral 35108

2009 17.000,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 59/2009

148 Teren „La Pod” Tehnice: S = 1.406 mp

Adresa: satul Dăești, comuna Popești

Vecini: N — DJ, S — Andreescu Constantin, 

E — zona Râul Luncavăț, V — drum de acces,

având numărul cadastral 35107

2009 10.000,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local

nr. 59/2009
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149 Teren „La Blocuri” Tehnice: S = 9.161 mp

Adresa: satul Urși, comuna Popești

Vecini: N — Șerban Maria, S — Bădulescu Nicolae,

E — DN 65C, V — Deaconu Constantin și

moștenitor Bengeanu Ioana

1997 196.962,00 Domeniul public al

comunei Popești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 66/2009

ANEXA Nr. 11

C O M P L E T Ă R I

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Roești

Secțiunea I — Bunuri imobile
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1 2 3 4 5 6 7

270 1.8.6 Canalizare și

epurare ape

menajere, comuna

Roești, zonă

calamitată afectată

de inundațiile din

perioada aprilie—

septembrie 2010

Tehnice: rețele canalizare D — 250 mm, 

L — 200 m, punctul „Lângă Cernișoara”

Adresa: comuna Roești, satul Roești

Vecini: N — rest rețea canalizare, S — rest rețea

canalizare, V — pârâul Cernișoara, E — drum

agricol

2007 363.766,13 Domeniul public al

comunei Roești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 2/2010,

modificată prin

Hotărârea

Consiliului local 

nr. 43/2010,

Hotărârea

Guvernului 

nr. 1.512/2005,

Proces-verbal de

recepție finală 

nr. 62/21.12.2007

271 1.3.7.1 Drum agricol

colateral Cueni

Tehnice: L= 3 km, l = 5 m, extravilan

Descript: infrastructură pământ

Adresa: satele Bărbărigeni, Cueni, comuna Roești

Vecini: de la Bărbărigeni-Șerana-Frăgărie 

la DN 65 C

1923 200.000,00 Domeniul public al

comunei Roești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 18/2010

272 1.3.7.1 Drum agricol

colateral Băjenari

Tehnice: L = 1 km, l = 5 m, extravilan

Descript: infrastructură pământ

Adresa: satul Băjenari, comuna Roești

Vecini: de la Trușcă Nicolae la DC 95

1964 100.000,00 Domeniul public al

comunei Roești,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 18/2010

ANEXA Nr. 12 

C O M P L E T Ă R I

la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șirineasa

Secțiunea I — Bunuri imobile

Nr. 

crt.

Cod de

clasificare

Denumirea 

bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii, 

sau, după caz, 

al dării în

folosință

Valoare de

inventar    

(lei)

Situația juridică 

actuală

1 2 3 4 5 6 7

146 1.3.7.1 Drum agricol de

exploatație 

Loturi — Slăvitești

Tehnice: L = 1.540 m, l = 5 m, extravilan, pământ

Descript: fără șanțuri, podețe, indicatoare

Adresa: comuna Șirineasa, satele Șirineasa și

Slăvitești

Vecini: Est — proprietăți private , Vest — proprietăți

private, Nord — C.F.R., Sud — proprietăți private și

DC 122

1948 30.800,00 Domeniul public al

comunei Șirineasa,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 11/2010
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1 2 3 4 5 6 7

147 1.3.7.1 Drum agricol de

exploatație Țarină

Tehnice: L = 1.467 m, l = 5 m, extravilan, pământ

Descript: fără șanțuri, podețe, indicatoare

Adresa: comuna Șirineasa, satul Șirineasa

Vecini: Est — proprietăți private și ulița stație

epurare 1, Vest — proprietăți private și ulița

Ungureni, Nord — proprietăți private, Sud —

proprietăți private și râul Luncavăț

1948 29.340,00 Domeniul public al

comunei Șirineasa,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 11/2010

148 1.3.7.1 Drum agricol de

exploatație

Pomicultură

Tehnice: L= 2.345 m, l = 5 m, extravilan, pământ

Descript: fără șanțuri, podețe, indicatoare

Adresa: comuna Șirineasa, satul Ciorăști

Vecini: Est — proprietăți private și proprietate

privată a comunei, Vest — proprietăți private, 

Nord — proprietăți private, Sud — proprietăți

private, ulița Șoseaua Nouă și ulița Condoiu

1948 46.900,00 Domeniul public al

comunei Șirineasa,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 11/2010

149 1.3.7.1 Drum  agricol de

exploatație La sere

Tehnice: L = 670 m, l = 5 m, extravilan, pământ

Descript: fără șanțuri, podețe, indicatoare

Adresa: comuna Șirineasa, satele Șirineasa 

și Ciorăști

Vecini: Est — DJ 677F, Vest — ulița Stație Apă și

proprietăți private , Nord — proprietăți private și

S.C. Sere — S.A. Râmnicu Vâlcea, Sud —

proprietăți private

1948 13.400,00 Domeniul public al

comunei Șirineasa,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 11/2010

150 1.3.7.1 Drum agricol de

exploatație   Valea

Alunișului

Tehnice: L = 1.525 m, l = 5 m, extravilan, pământ

Descript: fără șanțuri, podețe, indicatoare

Adresa: comuna Șirineasa, satul Valea Alunișului

Vecini: Est — proprietăți private, Vest — proprietăți

private , Nord — DC 118, Sud — proprietăți private

1948 30.500,00 Domeniul public al

comunei Șirineasa,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 11/2010

151 1.3.7.1 Spații întâlnire-

întoarcere pe

drumul agricol 

de exploatație

Loturi — Slăvitești

Tehnice: S = 40 mp/buc.

Adresa: comuna Șirineasa

Vecini: drumul agricol de exploatație Loturi —

Slăvitești și proprietăți private

5 bucăți la bornele kilometrice următoare:

1) km 0+128,00 — km 0+143,50

2) km 0+433,00 — km 0+448,50

3) km 0+784,50 — km 0+800,00

4) km 1+259,50 — km 1+275,00

5) km 1+454,50 — km 1+470,00

1948 800,00 Domeniul public al

comunei Șirineasa,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 11/2010

152 1.3.7.1 Spații întâlnire-

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație La

Sere

Tehnice: S = 40 mp/buc.

Adresa: comuna Șirineasa

Vecini: drumul agricol de exploatație La Sere și

proprietăți private

O bucată la bornele kilometrice următoare:

1) km 0+315,00 — km 0+330,50

1948 800,00 Domeniul public al

comunei Șirineasa,

potrivit Hotărârii

Consiliului local

nr. 11/2010

153 1.3.7.1. Spații întâlnire-

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație Valea

Alunișului

Tehnice: S = 40 mp/buc.

Adresa: comuna Șirineasa

Vecini: drumul agricol de exploatație Valea

Alunișului și proprietăți private

3 bucăți la bornele kilometrice următoare:

1) km 0+219,50 — km 0+235,00

2) km 0+757,00 — km 0+722,50

3) km 1+374,00 — km 1+389,50

1948 800,00 Domeniul public al

comunei Șirineasa,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 11/2010

154 1.3.7.1. Spații întâlnire-

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație Țarină

Tehnice: S = 40 mp/buc.

Adresa: comuna Șirineasa

Vecini: drumul agricol de exploatație Țarină și

proprietăți private

3 bucăți la bornele kilometrice următoare:

1) km 0+145,00 — km 0+160,50

2) km 0+420,50 — km 0+436,00

3) km 0+773,00 — km 0+788,50

1948 800,00 Domeniul public al

comunei Șirineasa,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 11/2010 



A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

O R D I N

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Consultativ 

pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare

În conformitate cu:

— Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare II, pentru

perioada 2007—2013, cu modificările și completările ulterioare;

— Normele metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de

cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, aprobate prin Hotărârea

Guvernului nr. 1.265/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul:

— prevederilor art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;

— Hotărârii Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică,

cu modificările și completările ulterioare;

— Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.
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155 1.3.7.1 Spații întâlnire-

întoarcere pe

drumul agricol de

exploatație

Pomicultură

Tehnice: S = 40 mp/buc.

Adresa: comuna Șirineasa

Vecini: drumul agricol de exploatație pomicultură și

proprietăți private

4 bucăți la bornele kilometrice următoare:

1) km 0+408,00 — km 0+423,50

2) km 1+014,50 — km 1+030,00

3) km 1+460,00 — km 1+475,50

4) km 2+093,00 — km 2+108,50

1948 800,00 Domeniul public al

comunei Șirineasa,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 11/2010

156 1.4.2 Torent Valea

Aricioaia

Tehnice: L = 372 m, l medie = 7 m

Adresa: comuna Șirineasa

Vecini: Est — râul Luncavăț, Vest — restul

torentului, Nord — proprietăți private, Sud —

proprietăți private

km 0+000 se află la 82 m distanță în amonte de

pod Aricioaia pe DC 121

1948 7.440,00 Domeniul public al

comunei Șirineasa,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 11/2010

157 1.4.2 Torent Valea

Șirineasa

Tehnice: L = 218 m, l medie = 6 m

Adresa: comuna Șirineasa

Vecini: Est — proprietăți private, Nord — calea

ferată Băbeni—Berbești, Sud — rest torent, Vest —

proprietăți private

km 0+000 se află la 138 m distanță în amonte de

pod Lungan pe DC 122

1948 4.360,00 Domeniul public al

comunei Șirineasa,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 11/2010

158 1.4.2 Torent La

Munteanu

Tehnice: L = 485 m, l medie = 5 m

Adresa: comuna Șirineasa

Vecini: Nord — DJ 677 F, Sud — râul Luncavăț, 

Est — proprietăți private, Vest — proprietăți private

și ulița Poarta Râului

km 0+000 se află la podeț La Oprița, pe DJ 677F

1948 9.700,00 Domeniul public al

comunei Șirineasa,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 11/2010

159 1.4.2 Torent Firijba Tehnice: L = 830 m, l medie = 5m

Adresa: comuna Șirineasa

Vecini: Nord — DJ 677F, Sud — râul Luncavăț, 

Est — proprietăți private, Vest — proprietăți private

km 0+000 se află la pod Firijba pe DJ 677F

1948 16.600,00 Domeniul public al

comunei Șirineasa,

potrivit Hotărârii

Consiliului local 

nr. 11/2010

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul de organizare și

funcționare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-

Dezvoltare și Inovare, prevăzut în anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.
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Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului

nr. 965/2007 pentru aprobarea structurii și componenței

nominale a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-

Dezvoltare și Inovare*), Ordinul ministrului educației,

cercetării și tineretului nr. 3.517/2008 pentru constituirea

Consiliului pentru Inovare*), precum și orice alte dispoziții

contrare.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,

Daniel Petru Funeriu

București, 4 octombrie 2011.

Nr. 5.514.

*) Ordinele ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 965/2007 și nr. 3.517/2008 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ

R E G U L A M E N T

de organizare și funcționare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare

CAPITOLUL I

Misiunea, rolul și atribuțiile

Art. 1. — (1) Colegiul Consultativ pentru Cercetare-

Dezvoltare și Inovare, denumit în continuare CCCDI, este un

consiliu consultativ de nivel național, fără personalitate juridică,

care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile

Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică

și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările

ulterioare.

(2) CCCDI este principalul organ consultativ de specialitate,

fără personalitate juridică, al autorității de stat pentru cercetare-

dezvoltare.

Art. 2. — CCCDI are misiunea de a asigura suport științific

specializat în elaborarea politicilor și strategiilor de susținere a

cercetării-dezvoltării și inovării la nivel național, în coordonarea,

evaluarea și finanțarea activităților de cercetare științifică,

dezvoltare experimentală și inovare din România de către

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, denumit

în continuare MECTS, prin Autoritatea Națională pentru

Cercetare Științifică, denumită în continuare ANCS. În acest

scop CCCDI realizează:

a) rapoarte cuprinzând analize și recomandări privind

politicile publice ale sectorului științei și tehnologiei din România;

b) evaluarea de programe, proiecte și instituții de cercetare-

dezvoltare și inovare, cu o focalizare pe evaluarea și finanțarea

instituțională, precum și pe evaluarea programelor de cercetare-

dezvoltare și de sprijin al inovării, a Planului național de

cercetare-dezvoltare și inovare, denumit în continuare Plan
național, și a Strategiei naționale pentru cercetare, dezvoltare

și inovare, denumită în continuare Strategia națională.

Art. 3. — CCCDI coordonează științific evaluarea și

clasificarea unităților și instituțiilor din sistemul național de

cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 33 din

Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și

completările ulterioare, și cu normele metodologice de evaluare

și clasificare adoptate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. — În vederea îndeplinirii activității prevăzute la art. 3,

CCCDI are următoarele atribuții:

a) stabilește procedurile de selecție a experților care asigură

evaluarea și clasificarea unităților sau instituțiilor;

b) nominalizează, pentru fiecare sesiune de evaluare și

clasificare, grupuri de lucru pe domenii științifice însărcinate cu

coordonarea procesului de evaluare și clasificare;

c) nominalizează, pentru fiecare unitate sau instituție

evaluată, prin intermediul grupului de lucru, câte un reprezentant

cu atribuții de consultant și observator pe perioada de

desfășurare a procesului de evaluare și clasificare;

d) propune spre aprobare ANCS componența nominală a

echipelor de evaluatori, la sugestia grupurilor de lucru;

e) analizează rezultatele evaluării, face sugestii și comentarii

în vederea elaborării raportului final de evaluare și a clasificării

și soluționează prin vot probleme neprevăzute care apar în

cursul procesului de evaluare și clasificare;

f) înaintează ANCS propuneri de decizii privind certificarea,

recertificarea, neacordarea certificării sau retragerea certificării,

conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu

modificările și completările ulterioare;

g) verifică respectarea procedurilor și aprobă rapoartele

finale de evaluare.

Art. 5. — (1) CCCDI coordonează științific conducerea de

către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului

Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, denumită în

continuare UEFISCDI, a programului Susținerea performanței

instituționale din cadrul Planului Național de Cercetare-

Dezvoltare și Inovare II, potrivit art. 68 din Ordonanța Guvernului

nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit

Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului

Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare II, pentru perioada

2007—2013, cu modificările și completările ulterioare.

(2) UEFISCDI asigură implementarea recomandărilor și

deciziilor CCCDI privind coordonarea științifică a programului

prevăzut la alin. (1), precum și a celorlalte activități aferente

conducerii programului.

Art. 6. — Pentru coordonarea programului prevăzut la art. 5,

CCCDI are următoarele atribuții:

a) elaborează, cu sprijinul tehnic al UEFISCDI, propuneri de

pachete de informații pentru program și pentru subprogramele

acestuia;

b) în cazul în care se utilizează experți evaluatori:

(i) stabilește procedurile de selecție a experților

evaluatori care asigură evaluarea și monitorizarea

proiectelor, procedurile de alocare a proiectelor către

evaluatori și procedurile de evaluare a proiectelor, cu

respectarea pachetelor de informații aprobate;

(ii) supraveghează și controlează selecția experților

evaluatori și alocarea proiectelor către evaluatori;

c) stabilește procedurile de evaluare și monitorizare științifică

a proiectelor, precum și procedurile de negociere a contractelor

de finanțare, cu respectarea pachetelor de informații aprobate;

d) stabilește procesele de evaluare și monitorizare științifică a

proiectelor și procesul de negociere a contractelor, cu respectarea

dispozițiilor legale în vigoare privind conflictul de interese;

e) avizează rezultatele evaluării, negocierii și monitorizării

științifice.



Art. 7. — CCCDI propune MECTS criteriile și standardele de

calitate care reflectă rezultatele cu relevanță internațională ale

activităților de cercetare-dezvoltare, parte a criteriilor și

standardelor de calitate pe baza cărora se alocă universităților

finanțarea suplimentară, potrivit art. 197 lit. a) din Legea

educației naționale nr. 1/2011 și art. 67

1

din Ordonanța

Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. — CCCDI are și următoarele atribuții:

a) întocmește și prezintă președintelui ANCS programul de

lucru anual cuprinzând activitățile care urmează a fi desfășurate

în anul respectiv pentru realizarea propriei misiuni;

b) întocmește anual un raport de activitate pe care îl prezintă

conducerii autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare;

c) elaborează anual, în colaborare cu Consiliul Național

pentru Politica Științei și Tehnologiei, denumit în continuare

CNPST, propuneri și recomandări privind politica și strategia

națională în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, pe care le

înaintează autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare;

d) analizează programele de cercetare-dezvoltare și inovare

și face propuneri de eficientizare și actualizare a acestora,

inclusiv propuneri referitoare la aplicarea modelului investițional,

în concordanță cu Strategia națională și direcțiile prioritare ale

României;

e) participă la elaborarea Planului național și coordonează

evaluarea periodică a rezultatelor acestuia;

f) analizează și face propuneri pentru stabilirea condițiilor de

colaborare cu structuri și organisme naționale cu responsabilități

similare în domeniul derulării programelor de cercetare-

dezvoltare și inovare, precum și cu beneficiarii rezultatelor

cercetării-dezvoltării și inovării;

g) contribuie, în colaborare cu CNPST și cu sprijinul

Consiliului Național pentru Dezvoltare și Inovare, denumit în

continuare CNDI, și al Consiliului Național al Cercetării Științifice,

denumit în continuare CNCS, la întărirea legăturilor dintre

unitățile de cercetare-dezvoltare, instituțiile de învățământ

superior și operatorii economici, în cadrul unui ecosistem al

inovării;

h) propune ANCS mecanisme și abordări pentru dezvoltarea

infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare în România,

care să răspundă cererii din mediul academic și/sau din mediul

economic;

i) promovează procesul de integrare a activității de cercetare-

dezvoltare și inovare din România în programe de cercetare

științifică, de cercetare industrială sau de inovare bilaterale,

europene ori alte programe internaționale, în colaborare cu

organisme omoloage din alte țări;

j) propune autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare

elaborarea de acte normative în domeniu, respectiv analizează

și dezbate proiecte de astfel de acte normative;

k) propune MECTS și ANCS priorități și mecanisme de

stimulare a achiziției publice de cercetare;

l) propune ANCS organizarea de competiții naționale și

internaționale de proiecte în domeniile cercetării fundamentale,

cercetării aplicate și inovării în domeniile de interes strategic

pentru economia și societatea românească;

m) colaborează, în realizarea atribuțiilor sale, cu CNPST,

CNCS, CNDI, Academia Română, academiile de ramură,

ministerele, cu reprezentanți ai mediului academic, ai mediului

de afaceri și ai societății civile, inclusiv cu instituții, organizații și

operatori economici din străinătate, în vederea elaborării

politicilor și strategiilor naționale pentru cercetare-dezvoltare și

stimulare a inovării.

Art. 9. — La solicitarea MECTS sau a ANCS, CCCDI

derulează activități de analiză sau evaluare a cercetării științifice,

incluzând evaluarea instituțiilor, a centrelor, a infrastructurii de

cercetare sau a cercetătorilor.

Art. 10. — CCCDI colaborează cu compartimentele din

cadrul ANCS sau UEFISCDI cu atribuții în domeniul analizei

scientometrice a cercetării-dezvoltării și realizează și publică

anual rapoarte privitoare la rezultatele cercetării desfășurate în

România.

Art. 11. — CCCDI asigură auditarea bazei de date publice

cu cercetătorii din România și rezultatele acestora, aflată în

administrarea ANCS.

Art. 12. — CCCDI sprijină ANCS în administrarea unei baze

de date publice cu cercetători români din diasporă și participă

alături de aceasta la organizarea acțiunilor de întărire a

colaborării acestora cu cercetătorii și instituțiile de cercetare din

țară și de sprijinire a participării cercetătorilor români din

diasporă la programele de încurajare a revenirii acestora în țară.

Art. 13. — CCCDI poate elabora recomandări către Agenția

Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior,

denumită în continuare ARACIS, la solicitarea acesteia, în ceea

ce privește stabilirea criteriilor, procedurilor și standardelor de

evaluare a cercetării științifice universitare utilizate în evaluarea

și ierarhizarea programelor de studii universitare sau în

evaluarea și clasificarea instituțiilor de învățământ superior.

Art. 14. — CCCDI poate coopera cu alte organisme,

naționale, internaționale sau străine, din domeniul administrării

programelor de cercetare sau al evaluării cercetării, potrivit

mandatului acordat de MECTS.

Art. 15. — Pe baza mandatului acordat de MECTS, CCCDI

poate desfășura și alte activități sau acțiuni în domeniul

cercetării științifice, al dezvoltării, inovării și al transferului

tehnologic, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 16. — CCCDI reprezintă, pe bază de mandat, MECTS în

cadrul structurilor de cercetare științifică internațională.

Art. 17. — Raportul de activitate anual al CCCDI, precum și

rapoartele cuprinzând analize și recomandări privind politicile

publice ale sectorului științei și tehnologiei din România se

publică pe site-ul web al acestuia.

CAPITOLUL II

Organizarea și funcționarea CCCDI

Art. 18. — (1) CCCDI este format din 19 membri, numiți prin

ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(2) De regulă, președinții și vicepreședinții CNCS și CNDI

sunt membri ai CCCDI.

Art. 19. — Membrii CCCDI pot fi cadre didactice universitare

sau cercetători, din țară ori din străinătate, cu recunoaștere pe

plan internațional, precum și specialiști din mediul economic cu

rezultate semnificative în domeniul tehnologiei și inovării sau

reprezentanți ai mediului de afaceri.

Art. 20. — Mandatul membrilor CCCDI este de 4 ani.

Art. 21. — (1) Cu minimum 6 luni înainte de expirarea

mandatului membrilor CCCDI, noua componență a CCCDI va fi

stabilită potrivit art. 18, iar noua conducere a CCCDI și noii

președinți ai grupurilor de lucru permanente vor fi stabiliți potrivit

art. 24 alin. (2) și art. 27 alin. (3).

(2) Noul președinte al CCCDI, precum și noii președinți ai

grupurilor de lucru pot participa în calitate de observatori la toate

activitățile organizate de CCCDI până la expirarea mandatului în

vechea componență.

Art. 22. — (1) În cazul existenței unui loc vacant în

componența CCCDI sau în situația în care un membru este în

imposibilitatea de a-și exercita mandatul, se procedează la

numirea altui membru prin ordin al ministrului educației,

cercetării, tineretului și sportului.

(2) Noul membru este numit conform alin. (1) pentru un

mandat parțial, el continuând mandatul membrului pe care îl

înlocuiește până la finalizarea acestui mandat.

Art. 23. — (1) În cazul în care un membru al CCCDI încalcă

normele etice ori de deontologie profesională sau nu se implică,

în mod sistematic, în activitățile consiliului, acesta poate fi

revocat din calitatea de membru al CCCDI.
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(2) Se consideră că un membru nu se implică, în mod

sistematic, în activitățile consiliului, în următoarele cazuri:

a) nu participă la mai mult de 50% din ședințele din decursul

a 6 luni consecutive;

b) în cazul votului prin mijloace electronice, nu își exprimă

opțiunea pentru mai mult de 25% din deciziile supuse votului în

decursul a 6 luni consecutive;

c) în alte cazuri stabilite prin regulamentul intern de funcționare.

(3) Procedura de revocare se desfășoară după cum

urmează:

a) unul sau mai mulți dintre membrii CCCDI ori ministrul

educației, cercetării, tineretului și sportului sau președintele

ANCS solicită declanșarea procedurii de revocare;

b) revocarea se confirmă prin votul secret al majorității

absolute a membrilor CCCDI, în cazul în care a fost solicitată

de către ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului sau

de către președintele ANCS, respectiv prin votul secret a cel

puțin 13 dintre membrii CCCDI, în caz contrar;

c) în cazul în care revocarea nu se confirmă conform

prevederilor lit. b), procedura de revocare încetează;

d) în cazul în care revocarea nu a fost solicitată de către

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, revocarea

se aprobă de către ministru.

(4) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numește un

nou membru, conform prevederilor art. 21.

Art. 24. — (1) CCCDI are un președinte și 2 vicepreședinți,

funcții ce nu se pot cumula cu funcțiile de președinte sau

vicepreședinte al CNCS ori CNDI.

(2) Odată cu numirea componenței CCCDI ministrul

educației, cercetării, tineretului și sportului desemnează

președintele și vicepreședinții.

(3) Președintele și vicepreședinții CCCDI pot fi înlocuiți în

urma alegerilor desfășurate conform alin. (4), care pot avea loc

după cel puțin un an de activitate a consiliului nou-numit.

(4) Ulterior termenului prevăzut la alin. (3), președintele și

vicepreședinții CCCDI sunt aleși prin vot secret, cu majoritate

simplă, de către membrii CCCDI, pe baza propunerilor făcute

de oricare din membrii CCCDI, inclusiv a autopropunerilor.

(5) O persoană nu poate ocupa funcția de președinte al

CCCDI pentru o perioadă cumulată mai mare de 4 ani, indiferent

de perioada în care a fost președinte și de eventualele

întreruperi.

(6) Ulterior termenului prevăzut la alin. (3), președintele și

vicepreședinții pot fi revocați din respectivele funcții de

conducere prin votul secret a cel puțin 13 dintre membrii CCCDI,

la cererea unuia sau mai multor membri ai CCCDI.

Art. 25. — Președintele CCCDI are următoarele atribuții:

a) propune planificarea activităților necesare pentru

îndeplinirea misiunii atribuite explicit prin prezentul regulament

și o supune aprobării membrilor;

b) conduce și moderează ședințele de lucru ale CCCDI și

aprobă minuta întâlnirilor;

c) stabilește ordinea de zi a ședințelor de lucru ale CCCDI și,

în acest scop, poate organiza și întâlniri pregătitoare cu

președinții grupurilor de lucru permanente numiți în baza

prezentului regulament; ordinea de zi se transmite prin mijloace

electronice tuturor membrilor cu cel puțin 48 de ore înaintea

ședințelor, se aprobă la începutul fiecărei ședințe și, la cererea

oricărui membru al CCCDI, poate fi modificată prin decizie a

membrilor CCCDI;

d) asigură legătura operativă a CCCDI cu ministrul educației,

cercetării, tineretului și sportului și cu președintele ANCS, în

vederea informării acestora despre activitatea CCCDI;

e) reprezintă CCCDI în relația cu terții, conform mandatului

acordat explicit prin vot unanim de către membrii acestuia, pe

perioade determinate.

Art. 26. — În cazul indisponibilității sale, atribuțiile

președintelui sunt preluate de vicepreședinți, cu alternarea

preluării atribuțiilor de către cei 2 vicepreședinți.

Art. 27. — (1) Pentru activitățile de evaluare a cercetării,

inclusiv a proiectelor de cercetare depuse pentru finanțare,

CCCDI selectează evaluatori, paneluri de evaluatori sau

paneluri de selecție a evaluatorilor, pe durata respectivei acțiuni

ori pe durată determinată. Evaluatorii sunt experți recunoscuți

pe plan internațional. Procedurile de selecție a evaluatorilor sau

a membrilor panelurilor și regulamentele aplicabile acestora sunt

stabilite prin decizie a CCCDI și sunt publicate pe site-ul web

propriu.

(2) În cadrul CCCDI funcționează cel puțin următoarele

grupuri de lucru permanente:

a) grupul de lucru pentru resurse umane;

b) grupul de lucru pentru infrastructuri;

c) grupul de lucru pentru mediul de cercetare;

d) grupul de lucru pentru evaluare și finanțare instituțională;

e) grupul de lucru pentru ecosistemul de inovare;

f) grupul de lucru pentru relații internaționale;

g) grupul de lucru pentru domenii prioritare;

h) grupul de lucru pentru comunicare și vizibilitate.

(3) Fiecare din grupurile de lucru permanente prevăzute la

alin. (2) este condus de un președinte numit prin decizie a

președintelui ANCS, dintre membrii CCCDI.

(4) Pentru elaborarea strategiilor și politicilor, precum și

pentru îndeplinirea altor atribuții, CCCDI poate constitui și alte

comisii sau grupuri de lucru decât cele prevăzute la alin. (2),

care sunt numite, restructurate, desființate și coordonate de

către CCCDI și cărora CCCDI le poate delega unele din

atribuțiile proprii. Criteriile minimale care trebuie îndeplinite de

membrii acestor comisii sau grupuri de lucru, componența și

regulamentele acestor comisii sunt stabilite de CCCDI și

publicate pe site-ul web propriu.

Art. 28. — CCCDI poate adopta un regulament intern de

funcționare.

Art. 29. — Pentru a adopta o decizie membrii CCCDI votează

în cadrul ședințelor; în situația în care o decizie nu poate fi

supusă votului pe parcursul ședinței se poate adopta procedura

de vot la distanță, prin mijloace electronice, cu precizarea

subiectului votului și termenului-limită până la care acesta poate

fi exprimat.

Art. 30. — Cvorumul de lucru al CCCDI este de minimum

11 membri. În cazul voturilor exprimate prin mecanisme online,

decizia poate fi adoptată dacă cel puțin 11 membri votează până

la termenul-limită stabilit conform prevederilor art. 29.

Art. 31. —  Ședințele CCCDI se convoacă de către

președintele CCCDI, de către ministrul educației, cercetării,

tineretului și sportului, de către președintele ANCS sau la

cererea a cel puțin 6 dintre membrii CCCDI.

Art. 32. — Ministrul educației, cercetării, tineretului și

sportului sau un reprezentant al acestuia și președintele ANCS

ori un reprezentant al acestuia pot participa, de drept, la

ședințele CCCDI, în calitate de observatori.

Art. 33. — Secretariatul CCCDI pune la dispoziția membrilor,

în termen de 48 de ore de la fiecare ședință, o minută a ședinței,

în format electronic. Minuta consemnează lista membrilor

participanți, fie fizic, fie prin mijloace electronice, subiectele

discutate și deciziile adoptate, fie prin consens, fie prin vot; în

cazul deciziilor adoptate prin vot, minuta va consemna numărul

de voturi pentru, împotrivă și abțineri. Secretariatul asigură

transmiterea invitațiilor și a documentelor aferente subiectelor

de discuție din ordinea de zi cu cel puțin 48 de ore înaintea

fiecărei ședințe.

Art. 34. — CCCDI poate invita în cadrul ședințelor proprii

persoane externe CCCDI, în calitate de observatori și/sau

consultanți.

CAPITOLUL III

Finanțarea CCCDI

Art. 35. — Sprijinul tehnic, secretariatul și resursele materiale

necesare funcționării CCCDI sunt asigurate de către ANCS.
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Cheltuielile salariale ale membrilor CCCDI și cheltuielile de

transport și cazare necesare funcționării CCCDI și grupurilor de

lucru ale acestuia și în vederea îndeplinirii atribuțiilor acestora

sunt asigurate prin UEFISCDI.

Art. 36. — Pentru activitatea desfășurată, membrii CCCDI și

ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerați conform

art. 44 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. 37. — Membrii grupurilor de lucru constituite de către

CCCDI pot fi remunerați și le pot fi decontate cheltuielile de

transport și cazare necesare îndeplinirii atribuțiilor, în

conformitate cu legislația în vigoare, prin UEFISCDI.

CAPITOLUL IV

Norme de etică și deontologie profesională

Art. 38. — Membrii CCCDI și ai organelor de lucru ale

acestuia au obligația de a respecta reglementările aplicabile și

normele de etică și deontologie profesională, conform

prevederilor legale.

Art. 39. — Membrii CCCDI și ai organelor de lucru ale

acestuia au obligația de a raporta CCCDI, respectiv organelor

de lucru orice situație în care consideră că se află într-un conflict

de interese, imediat după ce constată existența conflictului de

interese, și de a se recuza de la luarea deciziilor supuse direct

conflictului de interese.

Art. 40. — Membrii CCCDI și ai organelor de lucru ale

acestuia, persoanele nominalizate de către aceștia sau care

participă la ședințe și evaluări, inclusiv personalul secretariatului

tehnic al CCCDI, au obligația păstrării confidențialității asupra

documentelor supuse dezbaterii și pozițiilor exprimate pe

parcursul acestora, cu excepția acelor documente care sunt

făcute publice.

Art. 41. — Constituie conflict de interese situațiile prevăzute

de legislația în vigoare, precum și următoarele situații referitoare

la evaluarea și clasificarea unităților sau instituțiilor din sistemul

național de cercetare-dezvoltare ori la evaluarea și finanțarea

proiectelor în cadrul programelor coordonate de către CCCDI:

a) situația în care o persoană evaluează în mod direct sau ia

decizii nominale de selecție directă ori de excludere a

evaluatorilor unui proiect, ai unei unități sau ai unei instituții, față

de care persoana în cauză are un interes financiar direct legat

de finanțarea ori nefinanțarea proiectului, unității sau instituției,

inclusiv atunci când persoana în cauză este ori a fost salariat al

unității sau instituției ori face parte din lista de personal a

proiectului, unității sau instituției ori a unor proiecte concurente

înscrise în cadrul aceleiași competiții și linii de finanțare și când

persoana în cauză se află în una din următoarele relații cu cel

puțin una din persoanele salariate ale unității sau instituției ori

din lista de personal a proiectului evaluat:

(i) sunt soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv;

(ii) sunt angajate în aceeași unitate sau instituție;

(iii) au colaborat în ultimii 5 ani, având publicații sau

proiecte de cercetare-dezvoltare realizate în comun;

b) situația în care o persoană supraveghează direct sau

controlează direct selecția experților evaluatori, alocarea

proiectelor, unităților ori instituțiilor către evaluatori, procesul de

evaluare a proiectelor, unităților sau instituțiilor și procesul de

negociere a contractelor de finanțare, pentru proiectele la care

persoana în cauză se află pe lista de personal a proiectului ori

a unor proiecte concurente depuse spre finanțare în cadrul

aceleiași competiții și linii de finanțare sau pentru unități și

instituții în cadrul cărora este salariată respectiva persoană.

Art. 42. — (1) În sensul prezentului capitol, lista de personal

a proiectului este constituită din persoanele nominalizate în

propunerea de proiect supusă evaluării, inclusiv directorul de

proiect și, în cazul proiectelor realizate prin parteneriat între mai

multe instituții sau unități, responsabilii de proiect.

(2) În sensul prezentului capitol, lista de personal a unei

unități sau instituții este constituită din persoanele salariate cu

contract de muncă ale unității ori instituției la momentul evaluării.

(3) În sensul prezentului capitol, linia de finanțare este cea mai

mică componentă din cadrul unui program, subprogram, domeniu

prioritar sau domeniu științific, după caz, pentru care s-a stabilit un

plafon de angajare a fondurilor bugetare în cadrul unei anumite

competiții de finanțare ori pentru care ierarhizarea propunerilor

de proiecte în funcție de punctaj se face independent.

Art. 43. — Întreaga activitate a CCCDI se va baza pe

corectitudine, principialitate și responsabilitate.

CAPITOLUL V

Sancțiuni

Art. 44. — Pentru nerespectarea atribuțiilor, competențelor

și obligațiilor date prin prezentul regulament, membrii CCCDI,

evaluatorii, membrii panelurilor, ai comisiilor sau grupurilor de

lucru constituite de CCCDI răspund disciplinar, contravențional

și penal în condițiile legii.

Art. 45. — Membrii CCCDI, evaluatorii, membrii panelurilor,

ai comisiilor sau ai grupurilor de lucru constituite de CCCDI se

sancționează în conformitate cu prevederile generale ale

legislației în vigoare. Aceștia își asumă responsabilitatea pentru

corectitudinea, realitatea și legalitatea operațiunilor ale căror

acte și/sau documente justificative le-au certificat.

Art. 46. — Procedura de sancționare disciplinară a membrilor

CCCDI se desfășoară de către o comisie de disciplină numită

prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și

sportului. Pentru evaluatori, membrii panelurilor, ai comisiilor sau

grupurilor de lucru constituite de CCCDI, sancționarea

disciplinară se desfășoară de către o comisie numită prin decizia

CCCDI, sancțiunea fiind aplicată prin ordin al ministrului

educației, cercetării, tineretului și sportului.
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